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Sevgili Sağlık Yöneticileri,  Akademisyenler ve Öğrenciler, 

  

Sağlık veya sağlık kurumu denildiği zaman aklımıza ilk önce hekimler, hemşireler ve diğer sağlık 

personeli gelir.  Bu son derece doğal bir eğilimdir; zira hekimler, hemşireler diğer sağlık personeli 

bizimle en fazla etkileşimde olan, bize doğrudan hizmet sunan profesyonellerdir.  Gerçek ise 

görünenden farklıdır.  Hizmet sunum sürecinde fark etmediğimiz profesyoneller de rol 

oynamaktadır. Sağlık kurumunun gereksinimi olan kaynakları sağlayan (satın alma),  bu 

kaynakları koruyan ve dağıtan (ambar-depo, eczane), ekipmanların bakım onarımını yapan (teknik 

servis), kurumun genel temizliğini gerçekleştiren (ev idaresi), aldığımız hizmetleri faturalandıran 

(medikal muhasebe), hastanede güvenli biçimde hizmet almamızı sağlayan (güvenlik bölümü) 

profesyoneller de bulunmaktadır.  Yönetim ise, sağlık kurumunda bir ciddi problemle 

karşılaştığımızda aklımıza gelir. Genellikle yönetim kavramını, aldığımız hizmetlerle değil,  

ödediğimiz para ile ilişkilendiririz. 

Sağlık yönetimi basit biçimde genel işletmecilik ilkelerinin veya modellerinin sağlık alanına 

uygulanması olarak görülmemelidir.  Sağlık yönetimi, sağlık işletmeciliği veya sağlık kurumları 

yöneticiliği, “liberalizm”, “serbest piyasa”, “kar” gibi  insan yaşamını parasal terimlerle ifade 

eden kavramlarla doğrudan ilişkilendirilemez.  Sağlık yönetimi her şeyden önce, sağlık 

gereksinimleri ile kaynaklar arasında dengenin kurulması; yani kaynakların gereksinimleri yeterli 

ve etkili biçimde karşılamak üzere ussal kullanımının sağlanmasıdır. Sağlık yönetiminin harekete 

geçiş noktası, kaynaklar değil, sağlık gereksinimleridir; öncelikli olarak toplumun sağlık 

gereksinimlerini belirler, daha sonra da  bu gereksinimleri karşılamak için gerekli hizmetleri  ve 

kaynakları planlamaya, biraraya getirmeye, etkili biçimde yönlendirmeye ve kontrol etmeye 

çalışırız. Diğer sağlık disiplinlerinde olduğu gibi, sağlık yönetiminin temel amacı, toplumun 

sağlık düzeyinin yükseltilmesi; yani yaşama yıllar eklemek, yıllara da sağlık eklemektir. 

Her ne kadar hizmet sunum süreçlerinde ön planda yer almasa da, sağlık yönetimi, sağlık 

hizmetlerinin erişilebilirliği, sunumu, kalitesi, etkililiğini doğrudan etkilemektedir. 

Sağlık yönetimi mesleğinin tarihsel evrimini incelediğimiz zaman mesleğin bu alanda eğitim 

almayan kişiler tarafından (ağırlıklı olarak hemşireler) “müdür” unvanıyla icra edildiğini 

görmekteyiz.  Örneğin 1916 yılında Amerikan Hasta Birliğine kayıtlı hastanelerin yarısında 

müdürlük görevini hemşireler yerine getirmektedir. Diğer hastanelerde ise müdürlük görevini 

hekimler ve diğer mesleki eğitim almayan kişiler yerine getirmektedir. Sağlık yönetimi alanında 

ilk eğitim programı 1900 yılında Marquette Üniversitesinde açılmıştır. 1932 yılında  ABD de 

yayınlanan Tıbbi Bakımın  Maliyeti  Raporu  sağlık yönetimine duyulan gereksinimi çok açık 

biçimde ortaya koymuştur1: 

Hastaneler ve Sağlık kurumları sadece tıbbi kurumlar değildir; genellikle büyük 

ölçekli sosyal ve ekonomik işletmelerdir.  Bu nedenle hastane ve sağlık kurumları, bu 

alanda eğitim almış, mesleki, ekonomik ve sosyal faktörleri anlayan ve 

bütünleştirebilen yöneticiler tarafından yönetilmelidir.  Bu nedenle üniversitelere, 

                                                           
1 Haddock Cynthia Carter, McLean Robert A., Chapman,.Robert C. (2002). Careers in healthcare management 

: how to find your path and follow it.  Chicago. Health Administration Press. 
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sağlık yöneticisi yetiştirmeleri yönünde destek sağlanmalıdır.  Sağlık yöneticiliği, 

başarılı öğrencilere cezbedecek bir kariyer alanı olmalıdır. 

1930’lı yıllarda profesyonelleşmeye başlayan sağlık yönetimi alanı, zaman içeresinde tıbbi 

bilimindeki gelişmelere, tıbbi teknolojideki ilerlemelere, sağlık harcamalarındaki artışa, Sağlık 

sigortacılığının yaygınlaşmasına paralel olarak  önemini artırmış ve etki alanlarını genişletmiştir. 

Sağlık yönetimi disiplinin ülkemizdeki gelişimine bakacak olursak, istenilen düzeye erişemediğini 

söyleyebiliriz.  Sağlıkta dönüşüm programı da dahil almak üzere tüm sağlık reform çalışmalarında 

yönetimin profesyonel hale getirilmesi konusunun önemi vurgulansa da,  özellikle 2012 yılında 

Kamu Hastane Birliği modeline geçilmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bu alanda 

eğitim alan yöneticilerin (sözleşmeli statüye geçmek istemeyenler) yönetim görevlerinden 

alınarak, uzman kadrosuna kaydırıldığı görülmektedir.  Profesyonelleşmeden söz edilirken, tam 

tersine bu alanda eğitim alan yöneticiler başka görevlere kaydırılmıştır.  Diğer yönden son 30 

yıllık süreç içerisinde sağlık yönetimi eğitimi alan kişilerin hastane ve sağlık kurumlarında 

istihdamıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmakta; ve ne yazık ki bu konuda ciddi bir adım da 

atılmamaktadır.   Tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken, sağlık alanında ön lisans mezunu olan 

kişilere (kontenjan sayısı 15.000) açık öğretim yoluyla sağlık yönetimi alanında lisans tamamla 

imkanı da tanınmıştır. Bu alanda lisans eğitimi alan kişiler ne ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya 

kalacaktır. 

Yaşanılan bu tablonun uzun sürmemesi için hem bilim adamlarının, hem sağlık yöneticilerinin 

hem de öğrencilerin ortak hareket etmelerinin, güçlü bir mesleki organizasyon (yapı) altında 

biraraya gelmelerinin yararlı olacağı düşünülebilir.  Diğer sağlık profesyonelleri ve onların sivil 

toplum kuruluşlara ile her alanda işbirliği potansiyelinin genişletilmesi de önem taşımaktadır.  

Mesleğin bilimsel düzeyini geliştirmek de önemli bir güç potansiyeli yaratacaktır.  Bunun için 

hem eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini, hem de bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğini  

artırmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız.   Bu kongre, bu amaca hizmet etmesi bakımından önem 

taşımaktadır.  Kongrede alanımıza ilişkin farklı bakış açıları getiren bilimsel çalışmalar 

paylaşılmıştır.   Çalışmaların kalitesi her zaman istenilen düzeyde olmayabilir; önemli olan bu 

yönde çaba sarf edebilmektir.   Kongre sürecinde, sunulan eserlerin istatistik metodolojileri ile 

ilgili sık sık tartışmalar da yaşanmıştır.  Bilimsel araştırma yapabilmek için istatistik bilmenin 

zorunlu olmadığını ancak araştırmanın planlanması ve veri analiz süreçlerinde istatistikçiyle 

çalışmanın gerekli olduğunu söyleyebiliriz. 

Kongre düzenleme sürecinde her türlü desteği sağlayan Başkent Üniversitesi kurucu Rektörü ve 

Üst Yönetim Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali 

Haberal’a ve tüm üniversite üst düzey yöneticilerine teşekkür ederiz.  Ve elbette kongreye katılan 

tüm öğretim elemanı arkadaşlarımıza,  sağlık yöneticilerine ve öğrencilerimize de teşekkür ederiz. 

 

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı 

Kongre Başkanı 
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Değere Dayalı Sağlık Teknoloji Değerlendirmesine Bir Örnek: Konfokal Lazer 

Mikroendoskopiye Karşı Standart Endoskopi 
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Bölümü 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, inovatif bir sağlık teknolojisi olan CLE (Konfokal Lazer 

Mikroendoskopi) yönteminin mevcut teknolojilerle karşılaştırılarak, bir maliyet etkililik 

modeli üzerinde geri ödeyici perspektifinden değerlendirmektir.  

Önem: Konfokal lazer mikroendoskopi; optik kesitler uygulanarak optik olarak kalın 

biyolojik dokularda yüksek-rezolüsyon görüntüleme sağlayan güçlü bir araçtır (1). 

Konvansiyonel videoendoskopi her ne kadar sürveyansta altın standart olsa da, 

sağlayabileceği yarar, yüzeyel mukozadaki değişiklikler ve altta yatan hastalığın neden 

olduğu klinik  değişikliklerle sınırlıdır (2). Barrett özofagusu (BE) CLE'nin en çok çalışıldığı 

hastalıklardan birisidir (3). Kılavuzlar, BE için endoskopide multipl biyopsi önerir (4,5-10). 

Daha sonra kanser olduğu kanıtlanmış hastalarda şüpheli lezyonlardan alınan endoskopik 

biyopsilerle yalnızca %33 doğru tanı konabildiği gösterilmiştir (12). Endoskopik 

ultrasonografi (EUS) özofagus neoplazilerinin TNM evrelemesi için en uygun araçtır. Ancak, 

erken Barrett neoplazilerinin evrelemesinde endoskopik veya cerrahi tedavi için yararı 

tartışmalıdır(11, 12-17). Dolayısıyla CLE teknolojisinin maliyet etkili olup olmadığı 

değerlendirerek, erken tanının sağlayacağı değerin ortaya konması ve hastaların erişiminin 

sağlanması önem taşımaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Maliyet etkililik analizinde CLE teknolojisi ile standart tanı yöntemi ve 

tanı olmadan varolan durum karşılaştırılmaktadır. BE (Barrett Özefagus) ilişkili özofagus 

kanseri erken tanısını sağlayabilen novel teknoloji için karşılaştırma tanı yöntemi standart 

endoskopi ve herhangi bir tanı yönteminin kullanılmadığı durum olacak şekilde bir karar-

analitik model TreeAge Pro programı (TreeAge Software Inc, Williamstown, USA) 

kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 1). BE olan bir hastada HGD (yüksek dereceli displazi) 

veya özefagus kanseri tanısı koymak üzere tanı, tedavi ve takip uygulamalarında oluşan 

geçerli seçenekler dikkate alınarak SGK perspektifinden sağlık kaynaklarının kullanımı ve 

sağlanacak çıktılar analiz edilmiştir. Hipotetik senaryoların karşılaştırılmasında senaryolarda 

kazanılan tahmini yaşam yılları dikkate alınmıştır. Seçilen temel vaka için karar verme eşik 

değeri 86.127,3 TL (2015 GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) 9.261 ABD (Amerikan) Doları, 

1$=3,1TL, x3) kullanılmıştır. Temel vaka olarak daha önce BE taraması yapılmamış 

kolonoskopi önerilen yaş olan 50 yaşında ve erkek cinsiyette hasta kullanılmıştır. 50 yaşında 

bir erkek için ülkemizde yaşam beklentisi 29,93 yıldır. 

BE hastalarında özefagus kanseri gelişme riski %6,7 (%4-%15) kadardır (18-24). CLE için 

BE ilişkili neoplazi tespitinde yapılan bir metanalizde hastabaşına duyarlılık %89,0 ve 

seçicilik %75,0 hesaplanmıştır (25). Standart endoskopi için duyarlılık %0’dır. 

Magnifikasyon endoskopisi için duyarlılık %41,3 ve seçicilik %97,1 bulunmuştur (26). Bu 

değerler dikkate alınarak Bayes kuramına (27) göre her pozitif öngörü değeri (PPV - Gerçek 

pozitifliğin tüm pozitif sonuçlara oranı) ve negatif öngörü değeri (NPV - Gerçek negatifliğin 

tüm negatif sonuçlara oranı) hesaplanmıştır.  

Erken evre özefagus kanseri tedavi edildiğinde ülkemiz için sağkalım süresi 62 ay (5,16 yıl) 

ve ileri evre özefagus kanseri tedavisi ile sağkalım süresi 14,3 ay (1,19 yıl) olmaktadır (1,28, 

29).  
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Şekil 1 BE için geliştirilen Novel Teknoloji ile standart tanı ve tanısız olma durumunda 

maliyet etkililik karar ağacı modeli  

 

Endoskopi işlemine bağlı ölüm oranı milyonda 21 kadardır (30-35). Bu oran 50 yaş ve üzeri 

erkek ülke popülasyonuna yansıtıldığında beklenen yaşam süresini 29,92 yıla düşürmektedir 

(BE %1 prevalans ile 77.999 50 yaş üzeri erkek hasta içinde 2 ölüm) (Tablo 1).  

Tablo 1 Karar Ağacı Modelinde Kullanılan Olasılıklar ve Değişkenler 

CLE 

Duyarlılık %89,0 

Seçicilik %75,0 

Pozitif Öngörü Değeri %20,4 

Negatif Öngörü Değeri %1,0 

Pozitiflik Değeri %29,3 

Standart Endoskopi 

Duyarlılık %41,3 

Seçicilik %97,1 

Pozitif Öngörü Değeri %50,6 

Negatif Öngörü Değeri %4,2 

Pozitiflik Değeri %5,5 

Kanser Olma Olasılığı  %6,7 
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Erken Evre Kanserde Yaşam Beklentisi  5,16 yıl 

İleri Evre Kanserde Yaşam Beklentisi  1,19 yıl 

Kanser Olmayan Durumda 

Biyopsi Yapıldığında Yaşam Beklentisi 
 29,92 yıl 

Kanser Olmayan Durumda 

Biyopsi Yapılmadığında Yaşam 

Beklentisi 

 29,93 yıl 

 

Bulgular: İlk aşamada tercih edilen stratejinin belirlenmesi için karar-analitik model analiz 

edilmiştir. Analiz sonucunda novel teknoloji için yaşam beklentisinde beklenen değer 28,24 

yıl, standart endoskopi için 28,11 yıl ve tanı testi uygulanmadığı durum için ise 28,00  yıl 

hesaplanmıştır  

Maliyetler geri ödeyici perspektifinden hasta başı ve yıllık olarak hesaplanmıştır. Erken evre 

özefagus kanseri maliyeti 44.209,0 TL, ileri evre özefagus kanseri maliyeti 71.253,9 TL, 

standart endoskopi ile tanı maliyeti 209.1 TL, CLE ile tanı maliyeti 2.284,0 TL, standart 

endoskopide biyopsiler maliyeti 586.2 TL ve CLE ile tanıda biyopsiler maliyeti 372.2 TL 

olarak değerlendirilmiştir.  

Novel teknolojiye karşı dtandart tanı yöntemi ve tanı olmadığındaki durum maliyetler ve 

etkililik değerleri açısından oranlanarak ICER (incremental cost effectiveness ratio) değerine 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Analiz sonucunda novel teknoloji, standart endoskopiye ve test 

yapılmadığı duruma karşı karşı Türkiye eşik değerine göre (86.127,3 TL) maliyet etkili 

(sırasıyla +9.804,4 TL ve +3.126,7 TL) bir sağlık teknolojisi olarak bulunmuştur (Tablo 2).  

Tablo 2 Barrett Özefagusu İlişkili Özefagus Kanseri İçin Standart Endoskopi ve Tanı Testsiz 

Duruma Karşı CLE Artırımlı Maliyet Etkililik Oranı 

 CLE Standart 

 Endoskopi 

Testsiz 

Toplam Maliyet (TL) 5.555,5 4.280,8 4.805,1 

Artırımlı Maliyet (TL)  +1.274,7 +750,4 

Toplam Sağkalım (Yıl) 28,24 28,11 28,00 

Artırımlı Etkililik Sağkalım 

(Yıl) 
 +0,13 +0,24 

ICER (Kazanılan Yaşam Yılı Başına) +9.805,4 TL +3.126,7 
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Bu analizde, her olası durum için 1000 Monte Carlo Simülasyonu TreeAge Pro programı ile 

yapılarak elde edilen sonuçlarla analizin dağılım değerleri sağlanmıştır (Tablo3). 

Tablo 3  Basit Monte Carlo Simülasyonu ile Duyarlılık Analizi Sonucu 

 
CLE 

Standart 

Endoskopi 
Testsiz 

Maliyet 

(TL) 

Ortalama 5.633,38 4.274,67 4.377,78 

Standart 

Sapma 
12.063,56 15.190,50 17.045,24 

Etkililik 

(Yıl) 

Ortalama 28,19 28,08 28,18 

Standart 

Sapma 
6,39 6,82 6,88 

 

Sonuç: Doğru, erken tanı ve tedavinin başlanması her zaman için hasta ve ödeyici açısından 

önemlidir. Güvenirliliği yüksek bir sağlık teknolojisi olan CLE nin standart tanı yöntemi ve 

tanı olmadan durum ile karşılaştırıldığında erken evrede teşhis konulan hastaların maliyetleri 

geç dönemde konulan ve geç evrelerde yakalanan özefagus kanseri hastalarına göre çok daha 

düşüktür ( erken evre tedavi maliyeti 44.209,0 TL, ileri evre özefagus kanseri maliyeti 

71.253,9 TL) . Kısaca erken evrede yakalanan hasta ile başlanan tedavi geç evrede yakalanan 

hastaya göre geri ödeyici açısından 27.044,9 TL tasarrufludur. Standart endoskopi ile tanı 

maliyeti 209.1 TL, novel teknoloji ile tanı maliyeti 2.284,0 TL olmasına rağmen sağladığı 

sağkalım değerine göre maliyet etkili ve paranın karşılığına değer bir inovasyon olduğu 

düşünülmektedir.  
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Objective: Identified reasons of cancelation and estimated costs were borne by cancelation of 

elective surgeries in general hospital. 

Significance: Cancellation of surgical creates a financial burden for health provider and 

patients also a negative impact on perception of quality of care. Outcome of the study helps to 

avoid unnecessary cancelation and improve the hospital management and quality of care.   

Research Methods: This exploratory and cost study was carried at a general hospital in Yazd 

city of Iran. In-patient medical records were reviewed retrospectively for all patients 

scheduled for elective surgeries in a period of 1 year, starting from 21
st
of March 2011 to 20

et 

of March 2012. The costing data was collected in 2014. The study population was patients 

who were scheduled to undergo elective surgery. Patients undergoing as out-patient surgery 

and emergency surgical procedures were excluded from the study. The reason of surgery 

cancelation is divided as avoidable and unavoidable (1). The cost of surgery cancelation was 

calculated according to the reason of the cancelation. A checklist including the patient’ 

demographic data (such as gender, age), Circumstance in which the surgeries were cancelled 

(before and after the preparation of the surgery room and during the surgical procedure), 

hospitalization unit, surgery, date and reason for cancelling, Medication, materials, bed and 

other resources fees was prepared and the researchers filled it up after the reviewing of patient 

medical document of those with record of cancellation code. The cases were mixed of 

general, urology, ENT, gynecologic, orthopedic, eye surgery and neurosurgical cases.   The 

hospital uses a "Fixed Hour System" for Operation Room (OR) allocation. Therefore, there is 

an eight-hour block of time from eight to 16 hours from Saturday to Wednesday and on 

Thursday morning from 8 to 12MD, which operations could be conducted. Night periods, 

weekends and holidays are reserved for emergencies. Most of the patients are admitted in the 

surgical wards the days before the surgery. The operation lists for elective procedures is 

prepared and sent to the theater by the preceding night. All the patients thus listed are 

evaluated in the ward by the consultant anesthetists and potentially difficult cases are asked 

for consulting with specialist in related medical services.  When a cancellation occurred, the 

nurses report the main reason for the cancellation in the nursing report sheet of the patient 

document. After discharge, during the patient coding and documentation process in the 

medical record unit the cancelation of the surgery is coded as Z53.9 Canceled procedure 

(surgical) according to ICD-10-CM Index. The cost was calculated from hospital bill.  

 

Result: A total of 14,687 cases were scheduled to undergo inpatient elective surgical 

procedures in a period of 1 year. Of those 274 cases were canceled, 58.7% of them were male 

patients while 42.3% were female patients, an average age of the patients was 50.92 ± 24.61 

years (ranging from 1 to 90 years old). An average length of stay was 1.9 days for cancelled 

https://www.researchgate.net/institution/Necmettin_Erbakan_Ueniversitesi
https://www.researchgate.net/institution/Necmettin_Erbakan_Ueniversitesi
mailto:nimetcan@konya.edu.tr
mailto:rahimi997@yahoo.com
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cases. Among the cancelled cases 242 cases were cancelled during the preparation in the 

surgery ward and 32 cases were cancelled in operation room. The point prevalence of 

cancellations was 1.87 %. From these, 71 (25.9%) cases were general surgery cases and 

followed by orthopedic surgery 65 cases (23.7%). The highest number of cancellation 

occurred in the general surgical service (2.82%) followed by urology service (2.5%), and 

ENT service (1.96%). of 17 scheduled operations for Anesthesiology, none were canceled. 

Then, the least (1.22%) occurred in genecology service followed by orthopedic service 

(1.66%), and eye surgery service (1.83%). Average cost for per surgery cancelation patient 

was US$ 336.0, the total cost for all surgery cancellation was US$ 92, 049.0, out of this 

US$42,668.0 (46.4%) was related to bed expenses which was 156.0$US per patient, 18.5% 

was related to physician visit (average cost per patient US$ 62.0). The costs related to 

resources and supplies (medication, consumption and reprocessed material) totaled 

32,363.0$US (average cost per patient US$ 118.0) which was 35.1% of total cost of 

cancellation. Among the cancelation cost 73,814.0$ (80.2%) were related to cancellations 

during the preparation of the surgery room which was cost 305.0$ per cancelled case and 

18,250.0 $ (19.8%) during the surgical procedure which was cost 570.0$ per cancelled case. 

Conclusion: The study demonstrated that cost of surgery cancelation was considerably high 

in the general hospital, it was estimated to be at 92, 049.0 US$ (average cost per patient US$ 

336.0). Cost for surgery cancelation was calculated by departments, the highest cost was 

neurosurgery USD 619 followed by urology surgery USD 402 and eye surgery USD 379. The 

highest cost of surgery cancelation was due to bed expenditure followed by costs related to 

resources and supplies. More than half of the cost (62.1%) of surgery cancelation was due to 

avoidable reasons. To avoid cancellations, we recommend performing pre-operative visits 

with all patients. We also suggest that hospitals focus on surgeries that result in the highest 

losses, such as neurosurgery and urology. The hospital management needs to improve to 

avoid at least avoidable costs.  
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Amaç: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde gerçekleştirilen primer total diz ve kalça protezi 

işlemleri (artroplasti) Sosyal Güvenlik Kurumuna getirdiği finansal yükün 

değerlendirilmesidir.  

Önem: Sağlık harcamalarının artması, 1960’lı yıllardan günümüze kadar dünya sağlık 

sistemlerinin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardandır (Erixon ve van der Marel, 2011). Bu 

önemli sorunda diz ve kalça protezi işlemlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. Primer diz ve 

kalça protezleri eklem kireçlenmesi olarak da bilinen osteoartritlerin tedavisinde bilinen en 

etkili yöntemdir. Eklem kireçlenmesinin toplumda yaygınlaşmasına neden olan temel iki 

sosyal olgu nüfusun yaşlanması ve obezitedir (Clement, Kheir, Derman, Flynn, Speck, 

Levine, vd., 2014) Bu iki olgunun yaygınlığının artması eklem kireçlenmesi ve sonuçta protez 

işlemlerinin uygulanma sıklığının ve harcamalarının artması başta Amerika Birleşik 

Devletleri olmak üzere birçok sağlık sisteminde, gittikçe artan bir ilgi ile karşılanmasına 

neden olmaktadır.   

Yakın geçmiş ve günümüzde önemli bir sağlık harcama unsuru olan diz ve kalça protezlerinin 

gelecekte daha hızlı artacağı öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerden ABD’de hastane 

yatışları sırasında en sık uygulanan cerrahi işlemler sıralamasında üçün sırada diz protezleri 

ve beşinci sırada kalça protezleri yer almaktadır (Healthcare Cost and Utilization Project 

[HCUP], 2016). 2013 yılında ABD’de 65 yaş üzeri nüfusun büyük kısmını kayıtlı olduğu 

Medicare sigortalılarından 732.570 diz ve 493.685’ine kalça protezi işlemi yapılmıştır. Lorio 

ve arkadaşlarının Amerikan toplumuna yönelik öngörülerinde, 2020 yılında bu iki tedaviyi 

alacak kişilerin toplumun %18,2’ini oluşturup, 59,2 milyon kişiye yükseleceği hesaplanmıştır 

(lorio, Robb,  Healy, Berry,  Hozack, Kyle, vd, 2008). Bir diğer projeksiyonda ise 2005-2030 

yılları arasında primer kalça protezi talebinde %74 ve diz protezinde % 673’lük bir artış 

olacağı öngörülmüştür (Kurtz,  Ong, Lau, Mowat,  Halpern, 2007). 

Bir hastalık/işlemin sağlık harcamalarına etkisi vaka sayısı ile birim tutarının çarpımının 

sonucudur. Diz ve kalça protezleri oldukça sık uygulanan işlemler olmalarının yanı sıra pahalı 

işlemlerdendirler (2012 birim fiyatları, sırasıyla 17.086 $ ve 18.545 $). Bu iki önemli faktörün 

birleşimi söz konusu işlemlerin önemli bir harcama unsuru olarak karşımıza çıkmasına neden 

olmaktadır. Yayınlanan en yakın tarih olan 2012 yılının verileri kullanılarak yapılan 

hesaplamada ise sadece Medicare sigortalılarında diz protezi için 11.860.660.919 $ ve kalça 

protezi için 8.795.886.184 $ harcanmıştır. İki işlemin ilk yatışı için yapılan harcama yaklaşık 

20 milyar $ olup, Medicare harcamalarının %3,65’ini oluşturmaktadır ((HCUP, 2015).  Diz ve 

kalça protezi açısından Türkiye ile ilgili yayınlanmış ayrıntılı veriler bulunamamaktadır. 

Ancak bu işlemler Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında izlenen altı sağlık olgusu 

(kaynakta yer alan sıralamaya göre: Diabetes Mellitus, Diz Protezi, Kalça Protezi, İnme, 

Koroner Arter Hastalığı, Gebelik ve Doğum Süreci) arasında yer almaktadır. İzlenecek 

olguların seçiminde ‘sağlık sorununun bireye ve topluma etkisi, hastalık yükü, ölçülebilirliği 

ve uluslararası uygulamalar dikkate alınmıştır’ ifadesinin yer alması, ülkemizde de önemli bir 

mailto:cetinemine@gmil.com
mailto:agirbasismail@yahoo.com
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sorun olduğunu göstermektedir. Bu program kapsamında 2016 Ocak ayından itibaren, diğer 

sağlık sorunlarında olduğu gibi, diz ve kalça protezlerinin uygulanma sayıları ve uygunluğu 

sorumlular tarafından denetlenmekte ve Sağlık Bakanlığı’na raporlanmaktadır (Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik Kalite Daire Başkanlığı, 2015).   

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 41.045 primer 

diz (36.010 unilateral (tek taraflı) ve 5.309 bilateral (çift taraflı))  ve 7.983 (7.694 unilateral ve 

289 bilateral) kalça protezi yapılmıştır (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili 

Gruplar Daire Başkanlığı, 2016). Bu rakamlardan yola çıkarak Türkiye nüfusunun yaklaşık 

%06,5’i bir yıl içerisinde bu işlemlerden birisini aldığı söylenebilmektedir. Üstelik bu 

rakamların Üniversite ve özel sağlık kurumlarında yapılan primer işlemler ile revizyon 

işlemlerini de kapsamadığına dikkat edilmelidir.  Son üç yılda işlemlerin uygulama sayısında 

artışlara bakıldığında, bir önceki yıla göre diz protezlerinde 2014 yılında %29,22 ve 2015 

yılında %11,44 artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde kalça protezine ilişkin artış ise oransal 

olarak daha düşük olup sırasıyla, %12,71 ve %8,81’dir. Oranların bir önceki yıla göre 

azalarak arttığı görülmektedir. Ancak azalan artışların bile nüfus ve sağlık harcamalarındaki 

artıştan daha yüksek olduğu açıktır. Bu artış oranlarının devam etmesi durumunda, Türkiye’de 

toplumun önemli bir kesimi ilgilendiren bu işlemlerin gelecekte daha önemli bir sorun haline 

dönüşeceği söylenebilmektedir.  

Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak bir sağlık kurumunda yapılan çalışmada primer diz 

protezlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ortalama maliyetinin unilateral işlemlerde 6.733,27 

TL ve bilateral işlemlerde 11.124,71 TL, primer unilateral kalça protezinde ise 8.833,59 TL 

olduğu bulunmuştur. Hastanede bilateral kalça protezi işlemi yapılmamış olduğundan 

ortalama maliyet elde edilememiştir. Bu işlemlerin toplam içerisindeki payının da düşük 

olması (%3,7) nedeni ile sağlık harcamalarına etkisi unilateral işlem fiyatı ile hesaplanmıştır.  

SGK verilerine göre 2014 yılında ilaç dışında yapılan tedavi harcamaları toplam 36.295 

milyon TL olup, bu harcamaların 21.585 milyon TL’si devlet hastanelerine yapılmıştır 

(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2014). 

Araştırma Yöntemi: Araştırma, geriye dönük, tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. 

Araştırma verileri yayınlanmış resmi kurum verileri ve Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak bir 

sağlık kurumu verilerinden elde edilmiştir. Verilerin hesaplanmasında Microsoft 13xcel 2016 

versiyonu kullanılmıştır.  

Bulgular: 2014 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştirilen primer diz ve kalça 

protezi işlemlerinin SGK’ya getirdiği finansal yük aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.  

Tablo 1: Diz Protezi İşlemlerinin SGK’ya getirdiği finansal yük 

İşlem Adı 

Vaka 

Sayıları 

Ortalama 

Maliyet Toplam 

Dizin total artroplastisi, unilateral 36.010 6.733,27 ₺ 242.465.052,70 ₺ 

Dizin total artroplastisi, bilateral 5.309 11.124,71 ₺ 59.061.085,39 ₺ 

TOPLAM 41.319   301.526.138,09 ₺ 
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Tablo 2: Kalça Protezi İşlemlerinin SGK’ya getirdiği finansal yük. 

İşlem Adı 

Vaka 

Sayıları 

Ortalama 

Maliyet Toplam 

Total kalça artroplastisi, unilateral 7.694 8.833,59 ₺ 67.965.641,46 ₺ 

Total kalça artroplastisi, bilateral 289 8.833,59 ₺ 2.552.907,51 ₺ 

TOPLAM 7.983   70.518.548,97 ₺ 
 

Tablo 3: Diz ve kalça protezi harcamalarının SGK harcamaları içerisindeki payı. 

Harcama Türü Harcama Tutarı 

Toplam İçerisinde 

İşlemlerin Payı 

Toplam Diz ve Kalça Protezi Harcaması 372.044.687 ₺ 100,00 

Toplam Devlet Hastanesi Harcaması 21.585.000.000 ₺ 1,72 

Toplam Tedavi Harcaması 36.295.000.000 ₺ 1,03 

 

Sonuç: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan diz ve kalça protezi işlemleri; SGK’nın 

toplamda kamu hastanelerine yaptığı harcamaların  %1,72 ve tedavi harcamalarının 

%1,03’ünü oluşturmaktadır. Bu oranlar ile yapılan harcamaların payı önemlidir. Diğer 

taraftan verilen rakamlara üniversite hastanesi ve özel sağlık kurumlarının eklenmesi 

durumunda tedavi harcamaları içerisindeki payı artacaktır. Ayrıca çalışmada hesaplamaya 

alınamayan, birçok hastada belirli süre sonunda yapılması gereken ve daha büyük harcamalar 

gerektiren revizyonlar ile işlemler sonrasında gerçekleşebilecek komplikasyonlara bağlı 

ayakta ve yatarak tedavi ve ilaç harcamalarının bulunan oranları yükseltmesi beklenmektedir.    

Toplumun geniş bir kesimini ilgilendirilen ve önemli bir harcama unsuru olan bu işlemlerin 

uygunluğunun izlenmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte revizyon 

sürelerinin uzaması ve gerçekleşebilecek komplikasyonlar sonucu tekrar yatış ve ayakta 

başvurularının azaltılmasına yönelik önlemler alınmasının SGK’nın finansal yükünü 

azaltacağı gibi toplum sağlık düzeyine olumlu etkileyecektir.  
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Sağlık Hizmetleri Talebi Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Ağırlıklarının 

Belirlenmesi 

Özgür İnce
1
, Tamer Eren

2
, Neşet Bedir

3 

1
 Öğretim Görevlisi, Okan Üniversitesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği, ozgur.ince@okan.edu.tr 

2
 Doçent Doktor, Kırıkkale Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği, 

3
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği 

 

Amaç: Bu çalışmada amaç hızla büyüyen sağlık sektörü ve buna paralel olarak sağlık 

kuruluşlarından alınan hizmetten beklentilerin, gelir düzeylerinin değişmesi ile sağlık 

hizmetleri talebini etkileyen faktörlerin önem sırasının ve ağırlıklarının Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP) yöntemiyle belirlenmesidir.    

Önem: Talep genel olarak sağlık hizmetinden yararlanacak olan bireylerin hizmeti almada 

gösterdikleri istek ve yoğunluk olarak özetlenebilir. Sağlık hizmetlerine olan talep ise bireyin 

içinde bulunduğu hastalık durumunda sağlık kuruluşundan istediği hizmeti alabilme imkânı 

olarak tanımlanabilir.  Hastaların sağlık hizmetine olan talebi çeşitli faktörlere göre 

değişmektedir. Açık –dinamik bir sistem olan ve bulunduğu çevreden etkilenen sağlık 

hizmetlerini etkileyen bu faktörlerin belirlenmesi de oldukça zordur. Ülkemizde artan sağlık 

kuruluşları sayısı ve rekabet ile değişen hizmetin fiyatı, sağlık hizmetlerinden beklentinin 

farklılaşması, hastaların zevk ve tercihlerinin değişmesi, hastaların eğitim ve gelir düzeyi, 

nüfus yapısında ki değişiklikler, sağlık personelinin tutum ve davranışları, fiziki imkânlar ve 

kalite gibi birçok faktör talebi etkilemektedir. Bu çalışma amaç sağlık hizmeti veren sağlık 

kuruluşları ile bu hizmeti alan bireylerin davranışlarının sonucu olarak ortaya çıkan talep 

faktörlerinin sağlık hizmetleri üzerindeki ağırlıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmadaki 

diğer amaç sayesinde sağlık hizmetleri talebini karşılayacak olan sağlık kuruluşlarının, sağlık 

hizmeti talebine etki eden faktörlerin önem sırasını dikkate alarak kurum politikalarını gözden 

geçirebilecek ve yeni stratejik plan geliştirebileceklerdir. 

Araştırma Yöntemi: Sağlık hizmetleri talebini etkileyen faktörlerin oluşturulmasında 

literatürden edinilen bilgiler ve Sayım (2015)’ın “Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen 

Faktörler” adlı çalışmasında ortaya koyduğu faktörler birleştirilerek probleme uygun hale 

getirilmiştir. AHP yöntemi Saaty (1990) tarafından geliştirilmiş objektif ve sübjektif 

düşünceleri problem çözümüne dâhil eden bir yöntemdir. Yöntemin kullanılabilmesi için 

problem yapısının karar hiyerarşisine dönüştürülmesi gerekmektedir. AHP yöntemi karar 

noktalarının ikili karşılaştırılmasına dayanmaktadır. AHP talebi etkileyen faktörlerin 

ağırlıklarının bulunması ve belirli bir düzen içinde faktörleri ikili karşılaştırıp değerlendiren 

bir yöntemdir.  Sağlık hizmetleri talebini etkileyen faktörlerin ağırlıklarını bulunması için 

alanında uzman sağlık yöneticisi kişiye Saaty (1990) tarafından geliştirilen 1-9 skalası 

uygulanmıştır. Bu skala sayesinde uzman kişilerden sağlık hizmetleri talebini etkileyen 

faktörlerin ikili karşılaştırmaları istenmiştir. Bu karşılaştırmalar Analitik Hiyerarşi Prosesi- 

(AHP) yardımıyla talebi etkileyen faktörlerin ağırlıklarının bulunmasını sağlamıştır. 

Araştırmada ana faktörler şu şekildedir: 

  

mailto:ozgur.ince@okan.edu.tr
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AHP yönteminde ikili karşılaştırmaların tutarlılıklarının ölçülmesiyle ikili karşılaştırma 

matrislerinin tutarlı olup olmadığı ölçülebilir. Eğer tutarlılık oranı 0,10’dan küçük ise sonuç 

tutarlı değil ise sonuç tutarsızdır. Bu durumda tekrar başa dönülmeli, ikili karşılaştırma 

matrisleri gözden geçirilmeli ve AHP’nin adımları tekrar edilmelidir. Problem için oluşturulan 

ikili karşılaştırma matrisi Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 Tablo 1. İkili Karşılaştırma Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K1 1,000 1,158 2,823 0,550 0,876 1,442 0,228 5,593 

K2 0,863 1,000 1,801 0,532 5,439 2,502 0,346 5,856 

K3 0,354 0,552 1,000 1,344 1,155 0,752 0,207 3,130 

K4 1,817 1,880 0,743 1,000 2,115 2,357 0,819 2,632 

K5 1,145 0,184 0,866 0,473 1,000 0,473 0,334 2,241 

K6 2,115 0,400 1,330 0,424 2,115 1,000 0,383 3,080 

K7 2,991 2,893 4,820 1,221 2,991 2,614 1,000 4,864 

K8 0,446 0,171 0,319 0,380 0,446 0,325 0,206 1,000 

Toplam 10,731 8,238 13,712 5,925 16,134 11,464 3,523 28,396 

 

Bulgular: “Tüketici Gelir Seviyesi” (0,2569) diğer faktörlere göre en fazla ağırlığa sahip ve 

en önemli faktör olarak bulunmuştur. Diğer faktörlerin ağırlıkları ise ağırlık sırasına göre şu 

şekildedir; “Uzmanlaşma Seviyesi” (0,1604), “Sağlıkta Otorite Kabul Edilen Kuruluşlar ve 

Uzman Görüşleri” (0,1603), “Sağlık Hizmetinin Fiyatı”  (0,1217), “Tüketici Gelir Seviyesi” 

(0,1061), “Finansman Yöntemi” (0,088), “Sağlık Personelinin Tutum ve Davranışları” 

(0,0686) ve “Sağlık Kuruluşunun Fiziki İmkânları” (0,0374) olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmada kullanılan yöntem nedeniyle, çalışmaya katılan uzman kişiler ve 

akademisyenlerle Saaty tarafından geliştirilen 1-9 skalasının birebir yapılması, uzun ve 

yöntemi bilmeyenler için zor bir süreç olması nedeniyle sınırlı bir örneklem seçilmiştir. Daha 

önce bu tür bir çalışma yapılmaması da göz önünde bulundurularak çalışmanın talebi 
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etkileyen faktörlerin ağırlıkları için iyi bir sonuç verdiği söylenebilir. Çalışma sonucunda 

sağlık hizmetini alan bireylerin gelir düzeylerinin sağlık hizmetleri talebini etkileyen önemli 

bir faktör olduğu saptanmıştır. Kişilerin ekonomik durumu ve satın alma gücü arttıkça talep 

ettiği sağlık hizmeti artış göstermektedir. Aynı şekilde azalması da kişilerin yaşamları için 

önem arz eden sağlık hizmeti talebinde düşüş göstereceği anlamına gelmektedir. Sağlık 

kuruluşlarındaki uzmanlaşma seviyesi ve otorite kabul edilen kurumlar ve uzman görüşlerin 

ağırlıklarının birbirine çok yakın çıktığı görülmüştür. En az ağırlığa sahip faktör olarak sağlık 

kuruluşunun fiziki imkânlarının olduğu saptanmıştır. Hizmeti alanların otopark, temizlik, 

kafeterya, hizmet alanın genişliği gibi faktörlere çok fazla önem göstermediği çıkan sonuçtan 

anlaşılmaktadır.  

Kaynakça:  

Sayım,F.(2015) Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler. İstanbul. Akademik Arge 

Dergisi-Sosyal Bilimler, Sayı:15-1. 79-88. 

Toksarı, M.,(2007) Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin 

Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi. Manisa. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 

Sayı:14-1. 171-180 

Göktolga, Z. G., Gökalp, B., (2012). İş Seçiminde Etkileyen Kriterlerin ve Alternatiflerin AHP 

Metodu ile Belirlenmesi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı:13-2. 71-86. 

Uz, M., H., Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları. http://www.merih.net/m1/ 

whulkuz25.htm, Erişim Tarihi: 15.09.2016. 

Yaylalı, M., Kaynak, S., Karaca, Z. (2012), Sağlık Hizmetleri Talebi: Erzurum İlinde Bir 

Araştırma. Ege Akademik Bakış. Sayı:12-4. 563-573. 

http://www.saglikplatformu.com/saglik_egitimi/showquestion.asp?faq=7&fldAuto=182, 

Erişim Tarihi: 15.09.2016. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Çok Ölçütlü Karar Verme, 

Talep, Sağlık Hizmetleri Talebi 
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İç Hastalıkları Servislerinden Taburcu Olan 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Hastaneye Yeniden 

Yatışlarının Değerlendirilmesi 

Sıdıka Kaya
1
 , Gülay Sain Güven

2
, Seda Karsavuran

3 
, Onur Toka

4 

1
 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi/İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü, sdkaya@hacettepe.edu.tr 

2
 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, 

gulay.sainguven@hacettepe.edu.tr 
3
 Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi/İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü, seda.karsavuran@hacettepe.edu.tr 
4
 Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi/Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, onur.toka@hacettepe.edu.tr 

 

 

Amaç:  Bu çalışmanın amacı iç hastalıkları servislerinden taburcu olan 65 yaş ve üzerindeki 

hastaların 30 gün içinde bütün nedenlerden aynı hastaneye veya başka hastanelere yeniden yatış 

sıklığını, risk faktörlerini, nedenlerini ve maliyetini belirlemektir. 

Önem: Hastaneden taburcu olduktan kısa süre sonra hastaneye yeniden yatışların kalite, hasta 

güvenliği ve maliyet üzerindeki etkileri araştırmacılar ve politika belirleyicilerinin gittikçe daha fazla 

dikkatini çekmektedir. Ancak, Türkiye’de bu konuda çok az araştırma yapılmıştır. Yeniden yatışların 

ölçülmesi, izlenmesi üzerine Türkiye’de bütünsel bir yaklaşımın bulunmaması ve maliyet ile 

ilişkilendirilmemesi büyük bir eksikliktir (SGK, 2013). Çeşitli çalışmalar dahili hastaların en yüksek 

yeniden yatış hızına sahip olan hastalar olduğunu göstermiştir (Jenks vd., 2009; CIHI, 2012). Bu 

nedenle çalışma dahiliye hastaları üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma Yöntemi:  Bu çalışma bir prospektif kohort araştırmasıdır. Araştırmanın evreni 

Ankara’daki büyük bir üniversite hastanesinin iç hastalıkları servislerinden 1 Şubat 2015-31 Ocak 

2016 tarihleri arasında taburcu olan 65 yaş ve üzerindeki hastalardan oluşmaktadır. Hastanede veya 

taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde hastane dışında ölen, başka bir hastaneye sevk edilen veya 

tedaviden vazgeçerek hastaneden ayrılan hastalar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.  

Hastalarla taburcu olmadan önce yüzyüze görüşülerek sosyodemografik verileri toplanmış ve 

“Taburcu Olmaya Hazır Olma Ölçeği” (Weiss, 2014) uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

servislerde iç hastalıkları ihtisası yapmakta olan iki asistan doktor tarafından hastaların tıbbi kayıtları 

incelenerek klinik veriler kaydedilmiştir. Yeniden yatışın maliyeti (SGK’ya ve hastaya fatura edilen 

tutarların toplamı) ise hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir. 

Hastaların taburcu olduğu tarihten 30 gün sonra, hastane bilgi sisteminden bu 30 gün içinde aynı 

hastanenin herhangi bir polikliniğine başvurup başvurmadığı, günübirlik yatışının olup olmadığı ve 

yeniden yatıp yatmadığı belirlenmiştir. Asistan doktorlar tarafından, yeniden yatışların planlı, indeks 

yatışla ilgili ve önlenebilir olup olmadığına karar verilmiştir. Başka hastanelere yeniden yatışları 

belirlemek amacıyla hastalar taburcu olduktan 30 gün sonra telefonla aranmıştır. Yeniden yatış hızı; 

iç hastalıkları servislerinden taburcu olan ve 30 gün içinde hastaneye yeniden yatan hasta sayısının, 

iç hastalıkları servislerinden taburcu olan toplam hasta sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır.  

Yeniden yatış risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla SPSS Clementine 11.0 yardımıyla lojistik 

regresyon analizi yapılmıştır. Yeniden yatış sınıflarındaki dengesizlik, lojistik regresyonda gözlem 

sayısı çok olan sınıfa doğru yanlı tahmine yol açacağından; yeniden yatan hastalardan değişkenlere 

ait verileri tam olanların hepsi (79 hasta), yeniden yatmayan hastalardan ise diğer sınıfa neredeyse 

eşit olacak kadarı (%16’sı: 88 hasta) rastgele seçilerek analizler yapılmıştır. Böylece dengeleme 

sonunda modellemenin yapıldığı veri kümesi 167 hasta olarak belirlenmiştir. Modelin kurulduğu 135 

hastaya ait veri deneme verisi, modelin tahmin gücünü göstermesi için önemli olan ROC (receiver 

operating characteristics) eğrisinin oluşturulduğu 32 hastaya ait veri ise test verisi olarak 
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kullanılmıştır. Hastaların tamamı ile telefonla görüşülemediği için lojistik regresyon analizi sadece 

aynı hastaneye yeniden yatışlar için yapılmıştır. Analize katılan bağımsız değişkenler şunlardır: yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, ikamet ettiği yerin hastaneye uzaklığı (km), hastayla birlikte 

yaşayan bir kişinin olup olmadığı, taburcu olduktan sonra evde bakımına yardım edecek birinin olup 

olmadığı, düzenli olarak göründüğü bir doktorun olup olmadığı, hastanın taburcu olduğu sırada 

servisteki dolu yatak oranı, Taburcu Olmaya Hazır Olma Ölçeğinin boyutları (kişisel durum, bilgi 

düzeyi, baş etme becerisi, beklenen destek), indeks yatıştan taburculuk ana tanısı (neoplasm (C00-

D48)-diğer), taburcu günü, indeks yatış süresi, yoğun bakım ünitesi kullanımının olup olmadığı, 

toplam Charlson komorbidite skoru ve hastanın taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde aynı 

hastaneye poliklinik başvurusunun ve günübirlik yatışının olup olmadığı.  

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı 12 ay boyunca 65 yaş ve üzeri 803 hasta taburcu olmuştur ve 

bunların 124’ü 30 gün içinde aynı hastaneye yeniden yatmıştır. Aynı hastaneye yeniden yatış hızı 

%15,44’tür. Yeniden yatışların %47,6’sı plansız; %75,0’i önceki yatışla ilgili ve %37,9’u 

önlenebilirdir. Plansız yeniden yatış hızı %7,3’tür. Plansız-ilgili-önlenebilir olan yeniden yatış sayısı 

13’tür. Bu yatışların önlenebilir olmasının en önemli nedeni tedavi süresinin yetersiz olması olarak 

değerlendirilmiştir (%46). 

Taburcu olan hastaların 515’i ile telefonla görüşülebilmiş, “aynı veya başka hastanelere” yeniden 

yatış hızı görüşülebilen hastalar için hesaplanmıştır. Bu hastalardan 55’i taburcu olduktan sonra 30 

gün içinde aynı hastaneye yeniden yatmış, 25’i ise başka bir hastaneye yeniden yattığını beyan 

etmiştir. Buna göre, aynı veya başka hastanelere yeniden yatış hızı %15,53’tür.  

Lojistik regresyon analizine göre yeniden yatışı etkileyen risk faktörleri; hastanın eğitim düzeyi, ana 

tanısı ve taburculuğa hazır olma boyutlarından baş etme becerisi olarak bulunmuştur.  Eğitim düzeyi 

önlisans, lisans veya lisansüstü olanların yeniden yatış riski; okuryazar olmayanlara göre 3,33 kat, 

ilkokul mezunlarına göre 4,37 kat fazladır. Ana tanısı neoplazm olanların yeniden yatış riski diğer 

tanılara göre 3,2 kat fazladır. Baş etme becerisindeki bir birim azalış yeniden yatış riskini 1,17 kat 

artırmaktadır. ROC eğrisinde elde edilen eğri altı alan (area under curve–AUC) değeri deneme 

kümesinde %66,80; test kümesinde ise %63,33’tür. 

Yeniden yatan 124 hastanın yeniden yatış nedenleri arasında %31,5 ile neoplazmlar (C00-D48) başta 

gelmektedir. Plansız yeniden yatışlarda ise solunum sistemi hastalıkları (J00-J99) öne çıkmaktadır 

(%32,2). 

124 yeniden yatışın toplam maliyeti yaklaşık 680.000 TL’dir. Bu maliyetin %37,5’i plansız yeniden 

yatışlardan oluşmaktadır. Plansız-ilgili-önlenebilir yeniden yatışların toplam maliyeti ise yaklaşık 

117.000 TL olup bunun %5,8’i hastalar tarafından ödenmiştir. Planlı yeniden yatışların ortalama 

maliyeti, plansız yeniden yatışların ortalama maliyetinden yaklaşık 1,5 kat fazladır.  

 

Sonuç:  İç hastalıkları servislerinden taburcu olan 65 yaş ve üstündeki her 7 hastadan biri (%15) 30 

gün içinde yeniden hastaneye yatmıştır. İç hastalıkları servislerinden taburculuk sonrası yeniden 

yatışı inceleyen başka bir çalışmada 65 ve üzeri yaş grubu için yeniden yatış hızı %11,3 bulunmuştur 

(Kossovsky vd., 1999). Diğer bazı çalışmalarda 65 yaş ve üstü için bulunan yeniden yatış hızları 

%14,6-%17,3 arasında değişmektedir (Lin vd., 2016; Gorina, vd., 2015; Robinson ve Kerse, 2012). 

Araştırmamızda bulunan hızlar bu çalışmalardaki hızlara benzerdir. 

 

Çalışmamızda hastaneye yeniden yatış için risk faktörleri; yüksek eğitim düzeyi, ana tanının 

neoplazm olması ve baş etme becerisinin düşük olması olarak bulunmuştur. Literatürde genellikle 

düşük eğitim düzeyinin yeniden yatış için bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Hersh vd., 2013; 

Khawaja vd., 2011; Arbaje vd., 2008). Diğer yandan, Türkiye’de yapılan bir araştırmada eğitim ve 

sağlık okuryazarlığı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Durusu-Tanrıover vd., 2014). Bu 

nedenle, eğitim düzeyi yüksek olan hastalar kendilerinde oluşan sağlık sorunlarını daha erken fark 
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edip hekime başvuruyor olabilirler. İç hastalıkları servisinde yapılan başka bir çalışmada da 

neoplastik hastalık tanısına sahip olmak yeniden yatış riskini artıran bir faktör olarak bulunmuştur 

(Kossovsky, 1999). Weiss vd. (2007) taburculuğa daha fazla hazır olmanın daha az yeniden yatışı 

öngördüğünü ortaya koymuştur. Bizim çalışmamızda da baş etme becerisinin düşük olmasının 

yeniden yatış riskini artırdığı bulunmuştur. 

 

Risk altındaki hastalar için hastalıklarının tanısının konulduğu andan taburculuk sonrası izlemlerine 

kadar yeniden yatışı azaltacak önlemler alınmalıdır. Bunun için ülke genelinde yeniden yatışların tek 

bir kaynaktan izlenebileceği bir sistemin kurulması gerekmektedir. 

 

Teşekkür: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

desteklenen 114K404 numaralı araştırma projesinden elde edilen verilerden üretilmiştir. 

 

Kaynakça:  

Arbaje, A.I., Wolff, J.L., Yu, Q., et al. (2008). Postdischarge environmental and socioeconomic 

factors and the likelihood of early hospital readmission among community-dwelling Medicare 

beneficiaries. Gerontologist, 48(4):495-504. 

Canadian Institute for Health Information (2012). All-Cause Readmission to Acute Care and Return 

to the Emergency Department. Ottawa. 

Durusu-Tanrıöver, M.D., Yıldırım, H.H., Demiray-Ready. N.D., et al. (2014). Türkiye sağlık 

okuryazarlığı araştırması. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası. Sağlık-Sen Yayınları, 

Ankara. 

Gorina, Y., Pratt, L.A., Kramarow, E.A., Elgaddal, N. (2015). Hospitalization, Readmission, and 

Death Experience of Noninstitutionalized Medicare Fee-for-service Beneficiaries Aged 65 and 

Over. Natl Health Stat Report, 28;(84):1-24.  

Hersh, A.M., Masoudi, F.A., Allen, L.A. (2013). Postdischarge environment following heart failure 

hospitalization: expanding the view of hospital readmission. J Am Heart Assoc., 2(2):e000116.  

Jencks, S.F., Williams, M.V., Coleman, E.A. (2009). Rehospitalizations among patients in the 

Medicare fee-for-service program. N Engl J Med., 360:1418-28. 

Khawaja, F.J., Shah, N.D., Lennon, R.J., et al. (2012). Factors associated with 30-day readmission 

rates after percutaneous coronary intervention. Arch Intern Med., 23;172(2):112–117. 

Kossovsky, M.P., Perneger, T.V., Sarasin, F.P., et al. (1999). Comparison between planned and 

unplanned readmissions to a department of internal medicine. J Clin Epidemiol., 52(2):151-6. 

Lin, K.P., Chen, P.C., Huang, L.Y., Mao, H.C., Chan, D.C. (2016). Predicting Inpatient Readmission 

and Outpatient Admission in Elderly: A Population-Based Cohort Study. Medicine 

(Baltimore), 95(16):e3484. 

Robinson, T., Kerse, N. (2012). Medical readmissions amongst older New Zealanders: a descriptive 

analysis. N Z Med J., 14;125(1367):24-34.  

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2013). Yeniden Kabuller Standart Rehberi. Turkuaz Standart. 

Weiss, M.E., Piacentine, L.B., Lokken, L., et al. (2007). Perceived readiness for hospital discharge in 

adult medical-surgical patients. Clinical Nurse Specialist, 21(1):31-42. 

Weiss, M.E., Costa, L.L., Yakusheva, O., Bobay, K.L. (2014). Validation of patient and nurse short 

forms of the readiness for hospital discharge scale and their relationship to return to the 

hospital. Health Service Research, 49(1):304-17.  
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Total Diz ve Kalça Artroplastisi Olan Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesi 

Değerlendirmeleri 
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Amaç: Diz ve kalça bölgesinde yaşanan sağlık problemleri, bedensel hareketlerin kısıtlanmasına 

neden olan en önemli rahatsızlıklardan bir tanesidir. Diz ve kalça osteoartriti gibi dejeneratif 

bozuklukların neden olduğu ağrı ve hareket kısıtlılığının giderilmesinde total diz ve kalça 

artroplastisi iyi bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir ve ortopedik cerrahide en sık uygulanan 

ameliyatlardır. Çalışmanın amacı total diz ve kalça artroplastisi uygulanan hastaların ameliyat öncesi 

ve sonrası dönemde yaşam kalitelerinin ölçülerek, uygulanan ameliyatın hastaların yaşam kalitesine 

etkisini belirlemektir.  

Önem: Sağlıkla ilgili tüm faaliyetlerin temel amacı, bireyin ulaşabileceği en iyi sağlık düzeyini 

sürdürülebilmesini sağlayıcı girişimlerin uygulanmasıdır. Bunun için de girişimin ekonomik yönden 

en az kaynak kullanan, ancak sağlık yönünden de yaşam kalitesine ve süresine en fazla olumlu etki 

yapabilecekler arasından seçilmesi gereklidir. Bedensel hareketlerin kısıtlanmasına neden olan 

birçok hastalığın sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olmaktadır. Diz 

ve kalça osteoartriti bedensel hareketlerin kısıtlanmasına neden olan dejeneratif eklem hastalıkları 

içinde toplum genelinde kadınlarda 7. sırada, erkeklerde 12. sırada ve 65 yaş üstü popülasyonda 5. 

sırada yer almaktadır ve diz ve kalça osteoartriti olan hastalarda total diz ve kalça artroplastisi iyi bir 

tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır. Total diz ve kalça artroplastisinde temel amaç ağrının 

ortadan kaldırılması, hareketlerle fonksiyonun geri kazandırılmasıdır ve bunun sonucunda yaşam 

kalitesinin artırılmasıdır. Yapılan çalışmalar diz ve kalça artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat 

sonrası dönemde yaşam kalitesinde önemli düzelmeler meydana geldiğini ve bu durumun da hasta 

memnuniyetini artırdığını ortaya koymaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışması olarak planlanan bu araştırmada 

literatür taraması sonucunda 2005 yılında başta Amerikan Ortopedi Cerrahlar Akademisi olmak 

üzere, diz ve kalça sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan birçok gönüllü kuruluşun bir araya gelerek 

hazırlamış olduğu anket kullanılarak 15 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket formu 

Ankara’da faaliyet gösteren özel bir hastanede 03 Mart 2015 ile 20 Mart 2015 tarihleri arasında Total 

Diz ve Kalça Protezi Ameliyatı olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 26 hastaya yüz yüze 

görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Hastalar ameliyat için hastaneye yatış yaptıklarında işlem öncesi 

anket uygulanmış, ardından işlemden 45 gün sonra tekrar anket uygulanmış ve yapılan ameliyatın 

hastaların yaşam kalitesine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anket formu ile birlikte sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitesini belirlemeye ilişkin bir ölçek olan EuroQol 5D ölçeği kullanılmıştır. EuroQol 

5D ölçeği hareket, kişisel bakım, genel aktiviteler, ağrı/rahatsızlık ve endişe/depresyon olmak üzere 

5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5 boyutla ilgili kişilerin durumunu tanımlamaya yönelik 3 düzey 

içermektedir. 1. düzey ilgili boyutla ilişkili olarak kişinin hiçbir problem yaşamadığını, 2. düzey 

ilgili boyutla ilişkili olarak kişinin orta derecede problem yaşadığını ve 3. düzey ilgili boyutla ilişkili 

olarak kişinin şiddetli derecede problem yaşadığını ifade etmektedir. EuroQol 5D ölçeği, 243 olası 

sağlık durumu, ölüm ve bilincin kapalı olma durumu ile toplamda 245 sağlık durumu ile ilgili bilgi 

vermektedir. Aynı zamanda, kişinin bugünkü sağlık durumunu 0 ila 10 arasında değerlendireceği 

Görsel Analog Ölçeği de veri toplama aşamasında kullanılmıştır.  

mailto:numanoglu@baskent.edu.tr
mailto:ogulcan.erol@yahoo.com
mailto:erkandz@yahoo.com
mailto:burcu.isiksoy@asg.com.tr
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Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 67,12 yıldır (SS: 10,527) ve %73,1’i 65 yaş ve 

üzerinde yer almaktadır. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımına bakıldığı zaman ise %80,8’inin 

kadın olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %61,5’inde eşlik eden bir hastalık bulunduğu 

ve bu hastalıkların da hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, romatoid artrit, hipotiroid, kireçlenme ve 

migren olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %69,2’si daha önce diz ve kalça rahatsızlığı nedeniyle 

tıbbi tedavi gördüklerini belirtmişlerdir. Katılımcılara ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde diz ve 

kalça bölgelerinde şişlik ve sertlik bulunma durumları ile ilgili değerlendirmeler sorulmuş ve yapılan 

ki-kare testi sonucunda diz ve kalçada sertlik bulunma durumunun ameliyat öncesi ve sonrası 

dönemlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). 

Katılımcılara düz zeminde yürürken, merdiven inip çıkarken ve yatarken hissettikleri ağrı düzeyleri 

ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde sorulmuş, düz zeminde yürürken sol diz ve sağ dizde oluşan 

ağrı durumu ile merdiven inip çıkarken sol diz ve sağ dizde oluşan ağrı düzeylerinin yapılan ki-kare 

testi sonucunda ameliyat öncesi ve sonrası dönemde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların EQ-5D skor ortalamaları ameliyat öncesi dönemde 0,32 

(SS:0,35), ameliyat sonrası dönemde 0,85 (SS:0,11) olarak belirlenmiş ve yapılan wilcoxon işaret 

testi ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde oluşan bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların Görsel Analog Ölçeği skor ortalamaları ameliyat 

öncesi dönemde 04,72 (SS:1,79), ameliyat sonrası dönemde 7,78 (SS:01,72) olarak belirlenmiş ve 

yapılan wilcoxon işaret testi ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde oluşan bu farklılığın istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). 

Sonuç: Sosyo-ekonomik açıdan önemli kayıplara yol açan, engelliliğe ve hareket kısıtlılığına neden 

olan hastalıkların tedavisi toplum sağlığının sürdürülebilir olması açısından oldukça önemlidir. 50 

yaşın üzerinde oldukça yaygın olarak görülen dejeneratif eklem hastalıklarından biri olan diz ve 

kalça osteoartritinde sıklıkla başvurulan cerrahi tedavi yöntemi diz ve kalça artroplastisidir. Yapılan 

çalışmalar total diz ve kalça artroplastisi ile hastaların ağrı düzeyinde önemli düzeyde azalmalar 

olduğunu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini toplum düzeyinde iyileştiren sonuçlar doğurduğunu 

göstermektedir. Yapılan bu araştırma ile de literatürde var olan çalışmalara benzer sonuçlar elde 

edilmiş, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların yaşam kalitesi düzeylerinde olumlu 

ilerlemeler olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, sağlıkla ilgili yapılan faaliyetlerin ekonomik 

değerlendirmelerinin yanı sıra yaşam kalitesine etkisinin de değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Dejeneratif Eklem Hastalıkları, Yaşam Kalitesi, Total Diz ve Kalça 

Artroplastisi, EQ-5D, Görsel Analog Ölçeği 
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Amaç: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (DLKKEAH) ve Kartal Koşuyolu 

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi (KKYİEAH), marka kişiliklerinin hangi boyutlarla öne 

çıktığının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.   

Önem: Marka kişiliği; markalara insan karakteri atfetmek olarak tanımlanmaktadır. Aaker'a göre 

marka kişiliği tüketiciler nezdinde markanın rakiplere göre farklılaşmasına ve markanın kendini 

ifade etmesine hizmet etmektedir (Aaker, 1997).  

Markalı sağlık hizmeti talebi demografik özelliklerden etkilenmekte ve marka sağlık kurumu 

tercihine yansımaktadır (Şule, 2008). Marka kişiliği boyutları ile marka hakkında olumlu şeyler 

söyleme arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır (Yılmaz 2007). Örneğin Kanada'da kamu 

eczanelerinde yapılan çalışma sonucunda içtenlik ve yetenek özelliklerinin markaya karşı güven 

oluşturmada önemli boyutlar olduğu vurgulanmaktadır(Zhang, 2011). İrlanda'da kamu 

hastanelerinde kurumsal markalaşma çalışmasının sonucunda marka kişiliği ile çalışan ve müşteri 

oryantasyonunu ve tatmini arasında pozitif ilişki bulunduğu belirtilmektedir (Whelan vd.2010). 

Güney Kore sağlık turizmi marka kişiliği araştırmasının sonucunda sağlamlık, içtenlik ve yetenek 

boyutlarının öne çıktığı ve bu boyutların tüketicilerin istekliliğini pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşıldığı görülmektedir (Guirya, 2014). 

Araştırma Yöntemi: Araştırma verileri her iki hastanenin 19.06.2014 ile 27.06.2014 tarihleri 

arasında yatarak sağlık hizmeti alan hastaları arasından basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş 

toplam 230 kişiye, Aaker’in (1997) genel kabul görmüş olan marka kişiliği ölçeği ile hazırlanan 

anket uygulanarak toplanmıştır. Ölçüm aracı olarak 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. DLKKEAH 706 

yataklı birçok branşta hizmet veren bir hastane iken,  KKYİEAH 465 yataklı kalp hastalıkları 

temelinde hizmet veren bir branş hastanesidir.  

Araştırma metodu olarak kantitatif yöntem kullanılmıştır. Her iki hastane için marka kişiliği 

boyutları arasındaki ilişkiler t-testiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular: Anketin güvenilirliğini ölçmek üzere Cronbach’s alpha güvenlilirlik analizi yapılmış, 

0,952 sonucunun kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğu ve anketin güvenilir olarak kabul 

edilebileceği görülmüştür. Marka kişiliği ölçeğinin boyutları açısından değerlendirildiğinde 

Samimiyet(0,952), Heyecan(0,874), Yetenek(0,874),  boyutlarında Cronbach’s alpha değerlerinin 

kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğu ancak sofistike(0,694) ve çetinlik(0,579) 

boyutlarında kabul edilebilir değerin altında kalındığı tespit edilmiştir. 

Araştırmaya toplam 230 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların yaş dağılımları 

incelendiğinde DLKKEAH'nden katılanların %14,8’i 20 yaş ve altı, %34.8 i 21-30 yaş arasında, 

%29,6sı 31-40 yaş arasında, %12,2’si 41-50 yaş arasında, %4,3’ü 51-60 yaş arası, %4,3’ü 61 ve 

üzeridir KKYİEAH'nden katılanların ise %2,6 sı 20 yaş ve altı, %13,9’u 21-30 yaş arası, %15,7’si 

31-40 yaş arası, %24.3ü 41-50 yaş arası,%20’si 51-60 yaş arası ve  %23,5’u 61 yaş üstüdür. 

Araştırmaya katılan hastaların DLKKEAH'nden katılanların %67,8 i kadın, %32,2 si erkek, %61,7 si 

evli, %38,3’ü bekârdır. KKYİEAH' nden katılanların ise %41,7’i kadın, %58,3ü erkek %78,3ü evli, 

%21,7’si bekâr hastalardan oluşmaktadır. 
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Araştırmaya DLKKEAH'nden katılanların %21,7si ilköğretim,%29,6sı lise ve dengi,%14,8’i 

yüksekokul,  %27si lisans mezunu, %7’si yüksek lisans/doktora mezunu iken, KKYİEAH'nden 

katılanların %49,6sı ilköğretim, %33ü lise ve dengi okul, %6,1’i yüksek okul, %9,6’sı lisans, 

%1,7’si yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmüştür.  

Araştırmaya DLKKEAH'nden katılanların %48,7sinin geliri 1501 TL üzerindeyken. 

KKYİEAH'nden katılanların %50,4’ü 1201 TL üzerinde gelire sahiptir. 

Araştırmaya DLKKEAH'nden katılanların %%42,6sı memur,%17,4ü serbest meslek sahibidir. 

KKYİEAH'nden katılanların %28,7si emekli iken, %27si serbest meslek, %21,7si ise ev hanımıdır. 

Araştırmaya DLKKEAH'nden katılanların %95,7si SGK’lı, %1,7’si özel sağlık sigortalı ve %2,6 sı 

sağlık güvencesi olmayan hastalardan oluşmaktadır., KKYİEAH'nden katılanların %99,1 SGK’lı, 

%0,9’u sağlık güvencesi olmayan hastalardan  oluştuğu tespit edilmiştir. 

DLKKEAH ve KKYİEAH kurumsal marka kişiliği boyut ortalamaları karşılaştırıldığında iki hastane 

arasında anlamlı fark görülmektedir. KKYİEAH tüm marka boyutlarında DLKKEAH’ne göre 5 

boyuta ait kişilik özellikleri ile daha çok özdeşleşmektedir.   

 

Tablo 1: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurumsal Marka Kişiliği Boyutları Ortalamaları ve T-Testi   

İndependent Ortalama Skor 

Kişilik Boyutu t Sig. (2-tailed) 

Dr. Lütfi Kırdar 

Kartal EAH 

Koşuyolu Yüksek 

İhtisas EAH 

Samimiyet ortalama -5,374 0,000 3,2948 4,0035 

Heyecan ortalama -6,264 0,000 2,9889 3,8340 

Yetenek ortalama -6,026 0,000 3,5217 4,3295 

Sofistike ortalama -5,205 0,000 2,6058 3,5087 

Çetinlik ortalama -4,691 0,000 2,6870 3,5435 

 

Her iki hastanenin marka kişilikleri incelendiğinde %95 güvenle tüm kişilik boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Ancak her iki hastane de özellikle yetenek boyutu ile 

özdeşleşmiştir. Ancak KKYİEAH’nin yetenek boyutunda DLKEAH'ne göre daha baskın olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 2: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurumsal Marka Kişiliği Yetenek Alt Boyutları Arasındaki ilişkiyi 

Gösteren Ortalamalar Tablosu ve T-Testi 
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Kendinden emin 3,34 4,26 6,623 ,000 

Güvenilir 3,42 4,44 6,757 ,000 

Çalışkan 3,80 4,46 4,684 ,000 

Lider 3,27 4,08 5,429 ,009 

Zeki  3,45 4,14 4,585 ,000 

Teknik/bilimsel 3,53 4,57 2,230 ,863 

Kurumsal  3,66 4,16 3,374 ,002 

Başarılı  3,75 4,45 5,079 ,000 

Güvenli  3,48 4,40 5,953 ,000 

 

Yetenek alt boyutları açısından değerlendirildiğinde iki hastane arasında %95  güvenle fark olduğu, 

KKYİEAH’nin yetenek alt boyutlarının tümünde   DLKEAH’ne göre daha baskın olduğu 

görülmektedir. 

Sonuç: Araştırma bulgularına göre DLKKEAH'sinde sağlık hizmeti alan hastalarda marka kişiliği 

boyutlarından yetenek boyutu dışındaki boyutlarda tam bır özdeşleşme görülememiştir. Her ne kadar 

hastalar  bu boyutlar içerisinde en yüksek değeri yetenek boyutuna vermiş olsalar da bu boyutun 

istatistiksel olarak baskın olmadığı (3,52) dolayısıyla hastalarda bu hastaneye yönelik ayırtedici 

kurumsal marka kişiliği görüşünün gelişmediği belirlenmiştir. Bu durum DLKKEAH 'de kurumsal 

marka kişiliği oluşturma sürecinin yönetilmesinde sıkıntılar olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  

Diğer taraftan KKYİEAH nde marka kişiliği boyutlarında hastaların kanaatlerinin oturduğu, yetenek 

boyutunda kişilik algısının net olduğu görülmüştür. Yetenek boyutunda en yüksek puanları alan 

kurum, marka kişiliği geliştirme sürecinde bu boyut üzerinde çalışmaya devam etmeli ve ayırt edici 

özellik olarak bu yönün öne çıkmasını sağlamalıdır. Sektörde branş hastanesi olmanın avantajını 

kullanabilecek olan bu kurum markalaşma çalışmalarında marka kişiliği geliştirme çalışmalarına 

daha fazla önem vermeli, marka kişiliğinin diğer sektörlerde sağladığı faydaları yakalayabilmek için 

uğraşmalıdır. 

Bu çalışmada hastanelerin sadece marka kişiliği üzerinde durulmuş ve branş hastanesinde Marka 

Kişiliğinin daha beliginleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonraki çalışmalar için öne çıkan marka kişiliği 

boyutunun markaya karşı güven ve marka bağlılığı kavramları ile ilişkisinin değerlendirilmesi  sağlık 

kurumlarına yapacakları markalaşma çalışmaları konusunda yardımcı olunması  önerilebilir.  
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Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Müşteri Bağlılık Düzeyi Yaratan Etkilerin Araştırılması:  

Mersin’de Kamu/Özel Sağlık Kurumu Karşılaştırması 

Abdullah Çetin YİĞİT
1
, Murat AÇIKGÖZ

2
, Yiğit Aras YİĞİT

3 

1
 Yrd. Doç. Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, cyigit2002@yahoo.com 

2
 Uzm. ,Söz 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Tah. Tic. Ltd. Şti. ,disci66@gmail.com 

3
 Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, dryay@yahoo.com 

 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hizmet alan hastaların, hizmet aldıkları sağlık bakım kurumuna olan 

bağlılık düzeylerini belirlemek ve bağlılık da pazarlama uygulamalarının önemini ortaya çıkarıp, 

tespit edilen sonuçların karşılaştırılmasıdır.  

ÖNEM: Hastaların hizmet aldıkları sağlık bakım kurumuna olan bağlılık durumlarını ortaya çıkaran 

yeterli açıklayıcı veri yoktur. Bu çalışmanın alana katkısı bu açıdan önemlidir. Memnuniyetin 

tanımlanması sağlık kurumunun tercih edilme sebebi ve bağlılığın nedeni olabilir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ: Bu araştırma, betimsel nitelikte genel tarama modeli an’sal bir alan 

araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini Mersin’de bir kamu ve bir özel hastaneye başvuran hastalar 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada örneklem olarak 300 hastaya 2016 yılı içinde müşteri bağlılığını 

ölçen anket uygulanmıştır. Ölçeklendirme de 3’lü likert tipi anket (Katılmıyorum, Ne Katılıyor ne 

Katılmıyorum, Katılıyorum) kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) paket programına girilmiştir. Bu programda verilen dağılım frekansları, bağımlı 

değişkenlerin ortalama ve standart sapması ile bağımlı/bağımsız değişken analizinde iki ortalama 

arasında farkın anlamlılık testi , varyans analizi kullanılmıştır. Farkın hangi gruptan oluştuğunu 

bulmak için Tukey testi yapılmıştır.  

BULGULAR: Örneklem gurubunun demografik ve sosyo-ekonomik faktörlere göre dağılımı 

incelendiğinde; araştırma 200’ü kamu sağlık kurumundan,  100’ü ise özel sağlık kurumundan hizmet 

alan toplam 300 hasta üzerinde yapılmıştır. Örneklem gurubunun % 51,0’i kadın,  % 49,0‘u ise erkek 

populasyonundan oluşmuştur. Medeni durum açısından % 66,3’ü evli, 33,7’si bekar, yaş grubu 

olarak 25’i 30 yaş ve altı, % 19’u 31-40 yaş, %28,7’si 41-50 yaş, %27,3’ü ise 51 ve daha üstü yaşta 

olduğu, eğitim durumu olarak % 18’inin ilköğretim, % 34’ünün lise, % 48’inin lisans veya lisansüstü 

eğitime sahip oldukları, popülasyonun % 18,7’sinin 1.000 TL ve aşağısı, % 19’unun 1.001-2.000 

TL.arası, % 23’ünün 2.001-3.000 TL. arası, % 17’sinin 3.001 TL ve yukarısında gelir düzeyine sahip 

oldukları, meslek durumu bakımından % 17,7’sinin memur, % 13,3’ünün serbest meslek, % 

11,3’ünün emekli, % 23,7’sinin işçi, % 16’sının ev hanımı, % 18’inin diğer meslek mensubu 

oldukları tespit edilmiştir.  

 Hastaların hizmet aldıkları sağlık bakım sunucusuna bağlılık durumları 6 boyutta incelenmiştir. 

Bunlar; 

* Sağlık kurumunuzu başkalarına tavsiye edip\etmeyeceği, 

* Hizmet aldığı, sağlık kurumunun devamlı kullanıp\kullanmaması, 

* Sağlık kurumunu diğer sağlık kurumuna göre tercih etmesi, 

*Hizmet fiyatının uygunluğu, 

*Hizmet aldığı sağlık kurumuna bağlılığı,  

*Hizmetten memnuniyetsizlik durumunda, sağlık kurumu değiştirip\değiştirmeyeceği, 

mailto:disci66@gmail.com
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1. Bağlılık düzeyleri ölçümlenmiştir. Kamu sağlık kurumundan hizmet alanlarda bağlılık düzeyi 

genel ortalaması “1,84” olarak bulunurken, özel sağlık kurumundan hizmet alanlarda bu ortalama 

skoru “1,70” olarak gerçekleşmiştir. 

2. Hastaların hizmet aldıkları sağlık kurumunu başkalarına tavsiye edip\etmeyeceği konusunda 

yapılan analiz sonucunda; 

Cinsiyet durumları ile tavsiye etme  durumu arasında “Kamu Sağlık Kurumu” boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark (t= 8,010 p=,018) bulunmuştur. Kadın gurubunun erkeklere göre sağlık 

kurumlarını daha fazla tavsiye ettikleri görülmektedir. Buna karşın “Özel Sağlık Kurumu” açısından 

istatistiksel fark (t=1,804 p=,406) bulunamamıştır.  

3. Hastaların hizmet aldığı, sağlık kurumunun devamlı kullanıp\kullanmama durumları konusunda  

yapılan analiz sonucunda;   

Eğitim durumları ile “Hizmet Aldığı, Sağlık Kurumunun Devamlı Kullanıp\Kullanmama” durumu 

“Kamu” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark (F=14,666  p= ,005) bulunmuştur. İstatistiksel 

olarak farklılığın “Üniversite ve Lisansüstü” mezunlarından kaynaklandığı saptanmıştır.Buna karşın 

“Özel” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark (F=7,497 p=,112) bulunamamıştır.  

4. Hastaların hizmet aldığı sağlık kurumunu diğer sağlık kurumlarına göre tercih etme durumu 

konusunda  yapılan analiz sonucunda;   

Eğitim durumları ile “Sağlık Kurumunu Diğer Sağlık Kurumuna Göre Tercih Etmesi” durumu 

“Kamu” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark (F=10,530 p=,032) bulunmuştur. İstatistiksel 

olarak farklılığın “İlköğretim” grubundan kaynaklandığı tespit edilmiştir. “Özel” boyutunda da 

eğitim durumunun etkili olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark (F=9,621 p=,047) 

bulunmuştur. İstatistiksel olarak farklılığın “Lisans ve Lisansüstü” grubundan kaynaklandığı 

bulunmuştur. 

Meslek durumları ile “Sağlık Kurumunu Diğer Sağlık Kurumuna Göre Tercih Etmesi” durumu 

“Kamu” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark (F=22,170 p=,014)bulunmuştur. İstatistiksel 

olarak farklılığın “Memur” grubundan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna karşın “Özel” boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark (F=5,527 p=,873) bulunamamıştır.  

5. Hastaların hizmet aldığı sağlık kurumununun hizmet fiyatının uygunluğu konusunda  yapılan 

analiz sonucunda; 

Meslek durumları ile “Hizmet Fiyatının Uygunluğu” durumu “Kamu” boyutunda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark (F=17,298  p=,068) bulunmamıştır. Buna karşın “Özel” boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark (F=19,745 p=,032) bulunmuştur. İstatistiksel olarak farklılığın “Memur” 

grubundan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ:  

1. Kamu sağlık kurumundan hizmet alanlarda bağlılık düzeyinin özel sağlık kurumundan hizmet 

alanlara göre daha yüksek bir düzeyde olduğu görülmektedir.  

2. Hasta bağlılığının değerlendirilmesinde; “Sağlık Kurumunu Başkalarına Tavsiye Etme”, “Hizmet 

aldığı, sağlık kurumunu devamlı kullanıp\kullanmama”, konusunda kamu sağlık kurumundan hizmet 

alanlarda etkili olduğu, “Sağlık kurumunu diğer sağlık kurumlarına göre tercih etmesi” konusunda 

hem kamu hemde özel sağlık kurumundan hizmet alanlarda etkili olduğu, “Hizmet fiyatının 
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uygunluğu” kriterinin ise özel sağlık kurumundan hizmet alanlarda etkili olduğu ve kullanımı 

anlamlı halde düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

3. Cinsiyet durumları ile tavsiye etme  durumu arasında “Kamu Sağlık Kurumu” boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, 

4. Eğitim durumları ile “Hizmet Aldığı, Sağlık Kurumunun Devamlı Kullanıp\Kullanmama” durumu 

“Kamu” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu,  

5. Eğitim durumları ile “Sağlık Kurumunu Diğer Sağlık Kurumuna Göre Tercih Etmesi” durumu 

“Kamu” ve “Özel” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, 

6. Meslek durumları ile “Sağlık Kurumunu Diğer Sağlık Kurumuna Göre Tercih Etmesi” durumu 

“Kamu” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, 

7. Meslek durumları ile “Hizmet Fiyatının Uygunluğu” durumu “Kamu” boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı, buna karşın “Özel” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu bulunmuştur.  

ÖNERİLER: Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında aşağıda önerilere dikkat 

edilmesi önem taşımaktadır.  

1. Hasta beklentilerine dikkat edilmesi, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve bunu 

uygun sağlık hizmetinin verilmesinin,  

2. Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelinin halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitim 

verilerek hasta memnuniyetinin arttırılmasının, 

3. Hastaların verilen hizmetten memnun kalması ve diğer sağlık kurumlarını tercih etmemesi için 

hasta beklentilerine uygun kaliteli ve verimli sağlık hizmetinin verilmesinin,  

4. Sağlık kurumu tarafından pazarlama teknikleri kullanılarak, daha fazla hastaya sağlık hizmeti 

sunumunun gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Özel Hastane, Kamu Hastanesi, Hasta Bağlılığı, Pazarlama, Hizmet Alan 

Hastalar, Mersin 
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Hastanelerde Pazarlama Ve Reklam Kullanımı, Yöneticilerin Tutumu Eskişehir Ve Bursa 

Örneği 
Yaşar Odacıoğlu, Buse Fidan 

Amaç: Çalışmanın amacı, günümüz sağlık yöneticilerinin sağlık sektöründe pazarlama ve reklam 

faaliyetlerine olan tutumlarını ölçmek, çalıştıkları kurumun kamu ya da özel oluşunun, çeşitli 

demografik özelliklerinden doğan farklılıklar ile tutumları arasındaki ilişkiyi saptamak, ilişkileri 

neden sonuç ilişkisi bağlamında yorumlamaktır. 

Önem: Sağlık sektöründeki gelişmelerden ve değişimlerden dolayı sağlık sektörüne hizmet veren 

işletmeler arasında rekabet kaçınılmaz olmuştur. İşletmelerin bu zorlu rekabet ortamında ve insan 

sağlığı gibi önemli ve göz ardı edilemez bir konu olan sağlık hizmetlerinde zamanla klasik hizmet 

pazarlaması anlayışı yeterli olmamış ve sağlık hizmetleri pazarlaması kavramı meydana gelmiştir. 

Sağlık hizmetleri pazarlamasını; hastaların, yaralıların ve hizmetten yararlananların ihtiyaç ve 

beklentilerinin neler olduğunu belirlemek, bu doğrultuda sunulan hizmetleri yönlendirmek ve bunları 

hastalara anlatarak kullanılmasını özendirmek, olarak tanımlayabiliriz. 

Sağlıkta pazarlama ve reklam kavramları çeşitli toplumlar tarafından farklı algılanmakta ve 

tartışmalara neden olmaktadır. Tıpkı “hasta-müşteri” tartışmalarında olduğu gibi sağlıkta pazarlama 

ve reklamı olumsuz karşılayan, yasaklanmasını destekleyen bir grup olduğu gibi verilen sağlık 

hizmetlerine profesyonel işletme mantığı ile yaklaşıp pazarlama ve reklam faaliyetlerini destekleyen 

ve sınırlandırmaların kaldırılması gerektiğinin arkasında duran bir yaklaşım da mevcuttur. Diğer 

taraftan günlük hayatta, hastaneler sundukları hizmeti hedef kitleye ulaştırmak, “hastaları 

bilgilendirmek” için,  açık haça reklam alanlarını (billboard vb.) dergi, elektronik yayın vb. farklı 

yöntemleri kullanmaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Anket çalışması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi, Özel 

Medicabil Hastanesi, Özel Ren-Tıp Hastanesi ve Özel Anadolu Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan anket formu, araştırma evreninde yer alan yöneticilere bizzat elden teslim edilmiştir. Bu 

uygulama öncesinde gerekli izinler alınmıştır. 

Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Yrd. 

Doç. Dr. Aykut Ekiyor ’un “Sağlıkta Reklam Serbest Olmalı Mı? Tüketici Görüşleri” isimli 

çalışmasının 3 sorusu aynen kullanılmış 4 sorusunda ise değişiklik yapılarak düzenlemeler 

yapılmıştır. Diğer sorular ise hazırlanmıştır. Veri toplama işlemi, 10 Nisan 2016 – 10 Mayıs 2016 

tarihleri arasında yapılmış ve hastanelerin ilk, orta ve üst kademe yöneticilerine uygulanmıştır.  

Anket uygulamasında elde edilen veriler, Statistical Package for Social Science for Statistics (SPSS) 

V-21 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir. Anketin uygulamasından elde edilen veriler 

bilgisayara aktarılmış ve araştırma amaçlarını test etmek için gerekli tanımlayıcı istatistikler 

(frekans) ile grup ortalamaları arasındaki farklılığın önemlilik testleri uygulanmıştır. Anket soruları, 

güvenirlilik testi ile incelendikten sonra ilişkili görülen sorular ki kare testine tabi tutulup pearson 

korelasyon katsayısı, ilişkilerin anlamlılığının analizi için korelasyon testi uygulanmış pearson 

korelasyon katsayısı dikkate alınmıştır. 

Bulgular: Kamu ve özel sektör hastane yöneticilerinden elde edilen bulgular şöylece sıralanabilir. 

Yöneticiler, reklam faaliyetlerine satışı arttırma ve hizmeti tanıtma amaçlı olduğu konusunda 

hemfikir oldukları gibi reklamın tüketiciyi kandıran, sömüren bir yapı olduğunu düşünmemektedir. 

Bu sonuç, reklama karşı bir alışma ve kabulleniş sürecine girmiş oldukları düşündürmektedir. 
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Yöneticilerin sağlık hizmeti almadan önce kullandıkları bilgi kaynakları büyük çoğunlukla geçmiş 

deneyimlerdir. Reklama karşı tamamen negatif bir yargı olmasa da alışkanlıklar ve geçmiş 

deneyimler tekrar hastane ve hekim tercihinde daha da etkili olmaktadır.  

Aynı zamanda hastane ve hekim seçiminde imaj ve unvana her iki sektör yöneticileri de yaklaşık 

oranda dikkat etmektedirler. Reklamın sınırlandırılmış olması, hekim ve hastanenin verdiği sağlık 

hizmetlerini tanıtmamak için tek başına engelleyici bir unsur olmamıştır. Hastalar deneyimlerinden 

oluşan algılarından ve genel görmüş imajlardan etkilenmektedirler bu da pazarlama ve reklamın 

doğal olarak işlediğinin bir göstergesidir.  

Reklam serbestisi konusuna her iki sektör yöneticileri de kontrollü olarak serbest bırakılması 

gerektiğini düşünmektedirler. Tamamen serbest bırakılmasına yöneticiler, bilinçsiz hastaların 

olumsuz etkilenmesi dolayısıyla hayati tehlikeler ya da talebin aşırı artışı gibi doğabilecek risklerden 

dolayı pozitif yaklaşmamaktadır.  

Kamu ve özel sektör yöneticileri kurumlarında pazarlama kullanılıp kullanılmadığı konusunda 3’e 

ayrılmış durumdadırlar. Kamu hastane yöneticileri pazarlama kullanılmıyor, özel hastane yöneticileri 

pazarlama kullanılıyor, diğer gruptaki yöneticiler ise bilgim yok demektedir. 

 Sonuç: Sağlık sektöründe aşırı uzmanlaşma, teknolojideki hızlı gelişmeler ve buna bağlı olarak 

artan maliyet baskıları, sağlık kuruluşlarının sayısında görülen artışlar, tüketicilerin giderek 

bilinçlenmesi ve tüketici tatminsizlikleri pazarlama kavramını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sağlık 

işletmelerinin ağırlaşan rekabet ortamı ve koşullarına karşın “sağlık sektöründe pazarlama ve 

reklam” konuları ön sıralardaki yerini korumaktadır. 

Kamu ve özel hastane yöneticileri, reklam faaliyetlerine satışı arttırma ve hizmeti tanıtma amaçlı 

olduğu konusunda hemfikir oldukları gibi reklamın tüketiciyi kandıran, sömüren bir yapı olduğunu 

düşünmemektedir. Buradan reklama karşı bir alışma ve kabulleniş sürecine girmiş oldukları 

saptanmıştır. Yöneticilerin sağlık hizmeti almadan önce kullandıkları bilgi kaynakları büyük 

çoğunlukla geçmiş deneyimlerdir. Reklama karşı tamamen negatif bir yargı olmasa da alışkanlıklar 

ve geçmiş deneyimler tekrar hastane ve hekim tercihinde daha da etkili olmaktadır. Aynı zamanda 

hastane ve hekim seçiminde imaj ve unvana her iki sektör yöneticileri de yaklaşık oranda dikkat 

etmektedirler. Reklamın sınırlandırılmış olması, hekim ve hastanenin verdiği sağlık hizmetlerini 

tanıtmamak için tek başına engelleyici bir unsur olmamıştır. Hastalar deneyimlerinden oluşan 

algılarından ve genel görmüş imajlardan etkilenmektedirler bu da pazarlama ve reklamın doğal 

olarak işlediğinin bir göstergesidir.  
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1950’li yıllarda ortaya çıkan pazarlama kavramı genel olarak ‘’müşteri istek, talep ve ihtiyaçlarını 

tatmin etme için değişim yönetimini kolaylaştırmaya yönelik bir takım insan aktiviteleri’’ olarak 

tanımlanmaktadır(Cooper,1994). Pazarlama konusu geçmişten günümüze kadar üretim sektörü 

tarafından çok fazla irdelenmiş ve bu konu üzerine pek çok tanımlama yapılmıştır. Bu kavramın 

sağlık sektörüne uyarlanmasının ise 1980’li yılların sonlarında başladığı düşünülmektedir. Aslında 

yöneticiler o yıllarda sağlık sektöründe pazarlama kavramına sıcak bakmamışlardır. Ancak sağlıkta 

meydana gelen teknolojik gelişmeler, özel hastanelerin artması ile birlikte rekabetin artması, kapasite 

ve karın düşüklüğü gibi mali sebepler yüzünden kabullenmek zorunda kalmışlardır(Karaman, 2003).  

Berkowitz Sağlık Hizmetleri pazarlamasını ‘’bir toplumda sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçların 

tespit edilerek, uygun hizmet tasarımının, fiyatlandırmasının, tanıtım ve dağıtımının planlanması ve 

yürütülmesi yoluyla gerçekleştirilen bir değer yaratma süreci’’ olarak 

tanımlamıştır(Berkowitz,2006). Robinson ve Whittington ise ; ’’Sağlık hizmetleri tüketicilerin 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve hastaları bu 

hizmetleri kullanmaya teşvik edilmesi’’ şeklinde tanımlamıştır(Robinson ve Whittington, 1979). 

Tüm dünyada etkisini gösteren küreselleşme ile birlikte bireylerin ve toplumların, sağlığa olan talep 

ve ulaşabilme imkânlarının artmasıyla; sağlık sektöründe kurumlar arasında rekabet artmıştır. 

İşletme sahipleri var olan müşterilerini elde tutmak, yeni müşteriler kazanabilmek ve küresel pazarda 

mevcudiyetlerini sürdürebilmek amacıyla, kalite anlayışlarını ön planda tutarak pazarlamada yeni 

arayışlara yönelmişlerdir. Bu hizmetler doğası gereği diğer ürün/hizmet pazarlamalarından farklılık 

göstermektedir. 

İster sağlık sektörü ister farklı bir hizmet sektörü olsun işletmeler bir ürün/hizmeti pazarlama 

konusunda pazarlama karması olarak adlandırılan unsurlardan yararlanmak durumundadırlar. 

Pazarlama karması; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak tanımlanmıştır. Bekaroğlu’na göre; bu 

unsurlar ‘’işletmenin ürünlerini(mal/hizmet) tanımlamasına, fiyatlandırmak yoluyla bedel biçmesine, 

müşterilerine veya ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağına ve hedef kitle ile nasıl iletişim kurup 

tanıtacağına ilişkin kararlar almasına ve uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı 

olmaktadır’’(Bekaroğlu,2011). 

Bu araştırmada sağlık hizmetlerinde hizmet farklılaştırma konusu irdelenirken pazarlama karması 

unsurlarından ürün kavramı incelenmiştir. Ürün; ambalaj, renk fiyat, kalite, marka ve imajını içeren 

somut ve soyut nitelikler setidir. Somut ürünler ‘mal’ olarak adlandırılırken soyut ürünlere ise 

‘hizmet’ denilmektedir. Sağlık hizmetleri pazarlamasını anlayabilmek için öncelikle sağlıkta sunulan 

hizmetlerinin neler olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bunun tanımlaması yapmak ise oldukça 

zordur. Çünkü sağlık sektöründe pazarlaması yapılan ürün; sağlık hizmet sunucularının bireylere ya 

da toplumlara sağladığı hizmetler olarak algılansa da bu hizmetler sunulurken ilaç, protez, ortez gibi 

somut malları da içermektedir. 

Son yıllarda sağlık kurumlarında pazarlama kavramı oldukça gelişmiştir. Artık her kurum kendi 

pazarlama stratejilerini geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bir sağlık kurumunun varlığını sürdürmek 
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istiyorsa başlıca bilmesi gereken konu sağlık hizmetleri sunumunda özgünleşmektir. Son yıllarda 

hızla artan rekabet, kurumları bu yönde farklılaştırmaya mecbur kılmıştır. 

Farklılaştırma; ürün veya hizmetlerin rakiplerin ürün ve hizmetlerin farklı yapmaya yönelik bir 

stratejidir. Farklılaştırma Stratejisinin amacı, kurumların sunduğu ürün veya hizmeti farklılaştırarak 

olduğu sektörde daha önce yapılmamış olan bir şeyi tasarlamak ve sunmaktır(Porter, 2000: 47). 

Günümüzde teknolojik ürünlerin artmasıyla ürünlerin taklit edilmesi ve çok benzerlerinin yapılması 

kolaylaşmıştır. Ancak hizmet sunumunun kopyalanması mümkün değildir. Çünkü hizmet sunumu 

insan kaynakları sayesinde gerçekleşir ve belli bir standart sağlanması zordur. Bu sebepten dolayı 

kurumlar rekabet konusunda rakipleriyle aralarında fark sağlamak isterlerse; bunu hizmet 

farklılaştırması yoluyla yapabilmektedirler. 

Sağlık hizmetleri sunumunda hizmet sunucular tarafından kullanılan farklılaştırma esasları şunlardır; 

-Bakımın kalitesi, 

-İleri teknoloji imajı, 

-Medikal bir okulla birleştirmek, 

-En gelişmiş performans prosedürü (organ nakli gibi) 

-En son(ve en pahalı) teknolojilerin kullanılması, 

-Çok geniş alana yayılan hizmetleri sunmak, 

-Yaygın olarak sunulmayan hizmetleri sunmak. 

Bu uygulamalar daha sonra çeşitli kuruluşlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır ancak bu örnekler 

hizmet farklılaştırması konusunda ülkemizde ilk olduğu için önem teşkil etmektedir. 

Amaç: Sağlık Hizmetlerinde pazarlama; kurumlar için vizyonuna uygun olarak amaç ve hedeflerini 

gerçekleştirmek, hedef pazarın isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak, ortaya çıkabilecek 

fırsatların değerlendirilebilmesi için zemin hazırlamak, kısacası kurumun sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için mutlaka gereklidir. Bu çalışmada sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin pazarlama 

yöntemlerinden biri olan hizmet farklılaştırmasının ne olduğu ve nasıl uygulanabileceğinin 

öğrenilmesi, bu farklılıkların kurumlara kazandıracağı avantajlar, kurumların farklılaşma yoluna 

gitmedikleri sürece çevrelerindeki rekabette yer alıp alamayacağı ve ürün farklılaştırması konusuna 

kurumların bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Önem: Günümüzde Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde pazarlama yöntemleri tam olarak 

bilinmemekte ve kurumların bazıları pazarlama konusunda reklam anlayışından ileriye 

gidememektedir. Oysa pazarlama sağlık kurumlarında rekabette avantaj sağlamakla birlikte aslında 

ülkemiz adına sağlık hizmetlerinin sunumunda iyileştirme, kalitenin artırılması ve iş görenlere daha 

verimli çalışma alanı sağlamaktadır. Bu yüzden sağlık kurumlarında ürün farklılaştırılması bu 

hizmeti veren kurumların ayakta kalabilmesi adına mutlaka bilmesi ve uygulaması gereken bir 

süreçtir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma sağlık hizmetleri sunulması alanında yapılan akademik 

çalışmaların incelenmesi ve literatür taraması sonucu derleme yöntemiyle yapılmıştır 

Bulgular: Sağlık hizmetleri sunumunda hizmet farklılaştırmasında ülkemizde var olan çeşitli 

uygulamalar mevcuttur. Örneğin; Türkiye’de 2012 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan 

yüz nakli uygulaması ilk olma özelliğine sahiptir ve hizmet farklılaştırması konusunda ülkemizin en 
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bilindik örneklerinden bir tanesidir. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ilk kez 

Palyatif Bakımı uygulamıştır ve bu uygulamayla özellikle kanser hastaları başta olmak üzere yaşamı 

tehdit eden diğer tüm hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hastaların 

fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması yoluyla acı çekmelerinin önlenmesi 

ve hafifletilmesinin amaçlanmıştır. Özel bir hastane sağlık turizminde ‘her şey dahil’ sistemi ile 

hizmet verip hastaya bütün tedavi sürecinde aynı turistik tesislerdeki gibi her şey dahil sağlık 

uygulaması verilmesi amaçlanmıştır. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji 

ünitesinde ilk defa bir ASD(Atrial Septal Defekt) hastasına açık kalp ameliyatı yapmak yerine 

teknolojik imkanlar kullanılarak ameliyatsız yöntem uygulanmıştır ve kalbindeki iki delik bu sayede 

kapatılmıştır. 

Bütün bu uygulamalar ülkemizde kendi alanlarında hizmet farklılaştırması konusunda birer örnek 

olup bu uygulamalar sayesinde kurumlar kendi isimlerini duyurma ve rakiplerinin önüne geçme 

imkanı bulmuşlardır. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda sağlık hizmetleri sunumunda pazarlama karması elemanlarından 

ürün incelenmiş olup hizmet farklılaştırmasının kurumlar açısından önemi vurgulanmıştır. Hizmet 

farklılaştırması sayesinde kurumlar mevcut müşterilerini elde tutarlar, yeni pazarlar ve müşteriler 

elde edebilirler,  küreselleşmeye ayak uydurabilirler, sürekli kalite anlayışlarının gelişmesi 

kolaylaşır, kurumun kar etmesi ve hayatta kalması sağlanır. Bu yüzden kurumlar sürekli kendilerini 

geliştirmelidir ve insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hizmet farklılaştırması sağlayıp 

bulundukları sektörlerinde fark yaratma amacı gütmelidirler. 
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Amaç: Birim Sorumlu Hemşirelerinin (BSH) transformasyonel liderlik uygulamaları ve birlikte 

çalıştıkları hemşirelerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi, aynı zamanda BSH’ nin üst 

yönetimin (Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü) transformasyonel liderlik uygulamalarını 

değerlendirmeleri amaçlanmıştır. 

Önem: Bilginin temel güç ve en önemli kaynak olduğu günümüz bilgi toplumunda örgütlerin 

sürekliliği yenilik yapan, insanlara dayanan ve güvenen, örgütsel kültürde değişimler yaparak iş 

görenleri, potansiyel olarak yapabileceklerinden daha fazlasını gerçekleştirmeye yönlendiren 

transformasyonel liderlere sahip olmalarına bağlı olmaktadır (1). Kouzes ve Posner transformasyonel 

liderliği, ortak vizyon oluşturarak, amaçların gerçekleştirilmesi için kişilerin moral ve 

motivasyonunu etkileyebilmek, aynı zamanda pozitif bir bakış açısıyla stresli durumları 

yönetebilmek veya arzu edilen bir duruma dönüştürebilmek olarak tanımlamıştır(2). Hastaneler 

hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından sağlık sisteminin en önemli alt 

sistemidirler(4). Kurumların performansını önemli derecede etkileyen transformasyonel liderlik 

davranışları ile ilgili ülkemizde ve dünyada, sağlık alanında yapılan araştırmalarda transformasyonel 

liderliğin; çalışanları güçlendirip, profesyonel davranışların gelişmesine katkı sağladığı, üretkenliği 

arttırarak kurum çıktılarını pozitif yönde etkilediği, çalışan ve hasta memnuniyetini ve aynı zamanda 

kuruma bağlılığı arttırdığı, bireysel yararlılık ve ekip çalışması üzerinde olumlu etkiler yaptığı, 

duygusal tükenme ve hemşire kayıplarını azalttığı ve psikolojik iyi olma durumlarını desteklediği 

belirtilmektedir (2). İyi çalışan bir sistemin ön koşulu, iyi motive olmuş iş gücüdür (3). Hastanelerin 

toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla faaliyet gösteren emek-

yoğun teknolojiye sahip örgütler olduğu göz önüne alındığında, onların başarısı ya da başarısızlığı 

bir bakıma çalışan personeline bağlıdır (3). Ülkemizde hemşirelikte motivasyon ile ilgili yapılan 

çalışmalarda hemşirelerin motivasyonları orta seviyede bulunmuş olup, motivasyonu azaltan 

sebepler arasında ilk sırayı yöneticilerle olan ilişkiler almıştır (2). Bu nedenle hastanemizde birim 

sorumlu hemşireleri transformasyonel liderlik davranışlarını ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin 

motivasyonunu ortaya koyan, BSH’nin hastane yöneticilerinin transformasyonel liderlik 

davranışlarını değerlendirmelerini inceleyen çalışma yapılmıştır.  

Araştırma Yöntemi: Araştırma, BSH’nin transformasyonel liderlik davranışları ve birlikte 

çalıştıkları hemşirelerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. 16.03.2016-15.06.2015 tarihleri arasında yapılan araştırma kapsamına Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşire ve sorumlu hemşireler alınmış, anket formları 

araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra dağıtılmış ve kapalı zarf usulü ile geri 

toplanmıştır. Bir katılımcı soru formlarını doldurmak yaklaşık 15 dk’larını almıştır. Anket 

formlarının tamamı Demografik Bilgiler, Liderlik Uygulamaları Envanteri(5’li Likert Ölçeği) ve İş 

Motivasyon Ölçeği(3’lü Likert Ölçeği) olmak üzere üç ayrı formdan oluşmaktadır.  

Bulgular: BSH’nin %84,4’ü 35 yaşın üzerinde, %62,2’si lisans mezunu, %51,1’inin mesleki 

deneyim süresi 23 yılın üzerinde, %77,8’i daha önce başka hastanede çalışmamış, %51,1’inin 

hastanemizde çalışma süresi 20 yılın üzerinde,%35,6’sı halen çalışmakta olduğu bölümde 20 yıldan 
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fazla süredir çalışıyor, %31,1’inin sorumlu hemşire olarak çalışma süresi 0-3 yıl arasında, liderlikle 

ilgili kursa katılma durumuna %64,4’ü evet yanıtını vermiştir. Gözlemci hemşirelerin %26,6’sı 26-

30 yaş grubunda, %55,5’i lisans mezunu, %39,2’sinin mesleki deneyim süresi 0-3 yıl arasında,  

%65,7‘si daha önce başka bir hastanede çalışmış, %18,3‘ü hastanemizde 4-6 yıldır çalışıyor, 

%54,6‘sı halen çalışmakta olduğu klinikte 0-3 yıldır çalışıyor, %87,9’u yönetici olarak çalıştınızmı 

sorusuna hayır cevabını vermiş, %73,3’ünün sorumlusu ile birlikte çalışma süresi 0-3 yıl, %49,3’ü 

hastanemizi seçme nedeni KPSS ile atanma olarak belirtmiştir. Gözlemci hemşirelerin BSH’nin 

liderlik uygulamaları değerlendirmeleri puan ortalamaları; yol göstermek 3,7505±0,97567, ortak 

vizyon oluşturmak 3,5185±1,03781, süreci sorgulamak 3,4270±1,07836, personelin gelişimi 

konusunda cesaretlendirmek 3,7174±1,04220, izleyenlerin başarısını kutlayarak cesaretlendirmek 

3,4886±1,14328, toplam liderlik uygulamaları 3,5804±1,00033’ tür. BSH’in liderlik uygulamaları 

kendi özdeğerlendirmeleri puan ortalamaları; yol göstermek 4,2667±0,51908, ortak vizyon 

oluşturmak 4,1417±0,54303, süreci sorgulamak 4,0349±0,48534, personeli gelişimi konusunda 

cesaretlendirmek 4,2778±0,42343, izleyenlerin başarısını kutlayarak cesaretlendirmek 

4,3023±0,52375, toplam liderlik uygulamaları puan ortalamaları 4,1836±0,43567’dir. BSH’lerin 

toplam liderlik uygulamaları tüm alt boyutları özdeğerlendirmeleri gözlemci hemşirelerin 

değerlendirmelerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur(p=0.000). 

Gözlemci hemşirelerin BSH’nin liderlik uygulamaları değerlendirmeleri çalıştığı klinik ve öğrenim 

durumu tanıtıcı özelliklerine göre tüm liderlik alt boyutlarında anlamlı olarak farklılık bulunmuştur. 

Gözlemci hemşirelerin kendi motivasyonlarını değerlendirmeleri sonucunda elde edilen puan 

ortalamaları; içsel motivasyon 2,4641±0,30399, dışsal motivasyon 2,5009±0,28098,  toplam 

motivasyon 2,4827±0,25695’tir. Gözlemci hemşirelerin motivasyon değerlendirmelerinde yaş, 

mesleki deneyim süresi, başka hastanede çalışma durumu, hastanede çalışma süresi ve yönetici 

olarak görev yapmanın etkili olmadığı görülürken, eğitim durumu içsel motivasyon(p=0.012), dışsal 

motivasyon (p=0.039) ve toplam motivasyon değerlendirmeleri(p=0.006) puan ortalamalarını 

istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilemiştir. Çalıştığı klinik tüm motivasyon alt boyut puan 

ortalamalarını anlamlı derecede etkilemiştir(p=0.000). Transformasyonel liderlik uygulamalarından 

tüm liderlik alt boyutları ile toplam motivasyon puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde 

bir ilişki saptanmıştır(p=0.000). Mesleki deneyim süreleri ve liderlikle ilgili kurs, seminer vb katılma 

durumlarındaki farklar yol göstermek, ortak vizyon oluşturmak, izleyenlerin başarısını kutlayarak 

cesaretlendirmek alt boyutları ve toplam liderlik puanlarını anlamlı olarak etkilemiştir. BSH’nin 

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün liderlik uygulamalarını değerlendirmeleri puan ortalamaları; yol 

göstermek 4,3625±0,52313, ortak vizyon oluşturmak 4,2262±0,59186, süreci sorgulamak 

4,2966±0,53639, personelin gelişimi konusunda cesaretlendirmek 4,3915±0,57492, izleyenlerin 

başarısını kutlayarak cesaretlendirmek 4,3008±0,61530, toplam liderlik uygulamaları 

4,3155±0,52194’tür.  

Sonuç: BSH’ lerinin yaş ve mesleki deneyim süresi ortalamaları, araştırmanın yapıldığı hastanelerde 

çalışan hemşirelerin genç bir grubu oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum yönetici hemşire 

seçiminde üst yönetimin hemşirelerin çalışma yılına yada yaşına odaklanmadığını göstermektedir ve 

hastaneler açısından avantaj olarak değerlendirilebilir. Gözlemci hemşirelerin çoğunluğunun lisans 

mezunu olması, mesleğin gelişimi ve profesyonelleşme açısından olumlu bir durumdur. BSH’nin 

transformasyonel liderlik uygulamaları özdeğerlendirme ve birlikte çalıştıkları gözlemci hemşirelerin 

BSH’lerinin liderlik uygulamalarını değerlendirmeleri puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklı 

çıkması çalışanların ve BSH’nin liderlik anlayışlarının ortak paydada buluşmadığını göstermektedir. 

Çalışanların çoğunluğunun genç olması bu sonucun çıkmasında etkili olduğu düşünülürse hizmet içi 

eğitimlerde her iki grubu ortak paydada buluşturacak eğitim programları düzenlenmelidir.  Ayrıca 

gözlemcilerin çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik çalışmaların, etkinliklerin 

arttırılması, her iki tarafında gereksinim ve isteklerinin farkında oldukları ve iş performanslarını 

maksimum düzeyde tutacak bir ortam yaratılmasını sağlayabilir. Ayrıca BSH’nin Sağlık İşleri 
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Müdürlüğü’nün liderlik uygulamaları değerlendirmelerinde öğrenim, mesleki deneyim, hastanede 

çalışma süresi, başka hastanelerde çalışma ve halen çalışmakta olduğu klinikte çalışma süresi 

özelliklerinin etkili olmadığı görülmüştür. Bu sonuç üst yönetimin idarecilerine yaklaşımında fark 

gözetmediğini ortaya koymaktadır. Transformasyonel liderlerin, birlikte hareket ettiği diğerlerini de 

birer lidere dönüştürdüğü göz önüne alınacak olursa, hasta bakım kalitesinin artması ve kurumda 

verilen hizmetlerin gelişimi açısından bu durum çok önemlidir. Yönetici hemşirelerin, sağlık 

uygulamalarındaki değişiklikleri takip etmeleri, bir vizyon yaratarak birlikte çalıştıkları kişiler ile 

etkili iletişim kurabilmeleri ve onları kurumun amaçlarını gerçekleştirmeye doğru motive etmeleri 

son derece önemlidir. 
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Bu çalışmada; Türkiye’de özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel hastanelerin, ilaç firmalarının 

ve medikal firmaların sermaye yapılarını, sermaye yapısı ve ile finansal performans arasındaki 

ilişkiyi ve finansal risk durumlarını analiz etmek amaçlanmıştır.  

Finans yöneticisinin amacı firma değerini maksimum kılacak ve finansman ihtiyaçlarını en iyi uygun 

koşullar ile karşılayacak sermaye yapısını oluşturmak,başka bir ifade ile optimum sermaye yapısına 

ulaşmaktır.Bu bakış açısıyla işletme finansmanı ile ilgili en önemli konunun sermaye yapısını 

oluşturan borç ve özsermaye bileşiminin işletmenin sermaye maliyetinin minimuma ve piyasa 

değerinin de maksimuma ulaşmasını sağlayacak şekilde saptanması olduğu vurgulanabilir.Sermaye 

yapısı ilgili finansal kaynaklarının türleri, oranları ve ağırlıklarının zaman içindeki değişimleri 

finansal risk düzeyi iledoğrudan ilgilidir.İşletmelerin oluşturduğu optimal sermaye bileşimleri; 

firmaların rekabetçi ortamlara karşı koyabilmeyi, işletme performansı ile karlılığının yükselişini ve 

finansal risk yönetimini sağlayacaktır. Dolayısıyla işletmenin sermaye yapısı analizi işletmenin 

finansal başarısı için şarttır (Özgülbaş, 2009). 

 

Ülkemizde sağlık sektörü incelendiğinde farklı mülkiyette, farklı finansman kaynaklarıyla faaliyet 

gösteren sağlık işletmelerinin olduğu görülmektedir. Sermaye yapısı analizi, ülkemizdeki özel 

hastaneler, ilaç firmaları ve medikal firmalar gibi özel sağlık kuruluşlarının finansal kaynak 

dağılımını ortaya koymak ve finansal risklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Özel sağlık sektöründeki işletmelerin sermaye yapılarının belirlenmesi ve finansal performans ile 

ilişkisinin analiz edilmesi, ülkemizde faaliyet gösteren özel sağlık işletmelerinin finansal 

kaynaklarının yönetiminin gerekliliğine vurgu yapmak açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın evrenini 2002-2011 yılları arasında T.C. Merkez Bankası’nda verisi bulunan tüm özel 

hastaneler, medikal firmalar ve ilaç firmaları oluşturmaktadır. Çalışmada, örneklem çekilmeden 

analize elverişli verilerin tamamı kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını 258 özel hastane, 250 

medikal firma ve 18 ilaç firması oluşturmaktadırÖzel sağlık kurumlarının sermaye yapılarını 

belirlemek için oran analizi,finansal risk ve finansal performans arasındaki ilişkinin tespit için ise Ki-

kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Firmaların sermaye yapıları finansal riskin tanımlayıcısı olarak 

kullanılmıştır. 

 

Çalışma kapsamında yer alan firmaların 2002-2011 yılları arasındaki sermaye yapılarını Şekil 1’de 

görmek mümkündür. Şekil incelendiğinde sağlık sektöründe yer alan firmalar türüne ve yıllara göre 

sermaye yapısının değişkenlikler gösterdiği ancak ağırlıklı olarak yabancı kaynaklardan oluştuğu 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Özel Sağlık Sektöründeki Firmaların 2002-2011 Yılları Arasındaki Sermaye Yapısı 

Durumu 

 

Tablo1’de de görülebileceği gibi araştırma kapsamına alınan 526 firmanın 297’si (%56,46) riskli 

sermaye yapısına sahipken 229’u (%43,54) risksiz sermaye yapısına sahiptir. Yani bir başka deyişle 

526 firmanın % 56,46’sı sermaye yapılarını oluştururken daha çok yabancı kaynaklardan 

yararlanmalarına karşın firmaların % 43,54’ü sermaye yapılarını oluştururken öz kaynaklarından 

faydalanmışlardır 

Araştırma kapsamındaki toplam 526 firmadan finansal performans durumları incelendiğinde ise 

386’sının (%73,38) iyi finansal performans, 140’ının ise  (%26,62) kötü finansal performansa sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. Finansal Performans ve Finansal Risk İlişkisi 

Finansal 

Performans 

Sermaye Yapısı 
Toplam 

Risksiz Riskli 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Kötü 102 19.3 38 7.2 140 26.6 

İyi 195 37.07 191 36.3 386 73.4 

Toplam 297 56.4 229 43.5 526 100 

 

Finansal performans ve finansal risk ilişkisini analiz etmek amacıyla uygulanan PearsonKi-kare 

sonuçlarında Asimptotik önem (çift yönlü) değeri olan 0,0001 test değeri olarak dikkate alınmıştır. 

Test 0,01 hata payıyla gerçekleştirildiğinde p= 0,0001 < 0,01 olduğu için finansal performans ile 

finansal riski ortaya koyan sermaye yapısının bağımlı, başka ifadeyle aralarında istatistiksel açıdan 

önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

İlaç Firmaları 0,60 0,73 0,61 0,68 0,62 0,49 0,48 0,58 0,00 0,56 

Medikal Firmalar 0,71 0,57 0,41 0,49 0,47 0,45 0,54 0,53 0,54 0,67 

Özel Hastaneler 0,59 0,58 0,49 0,50 0,53 0,54 0,55 0,55 0,49 0,61 

0,00 
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0,30 
0,40 
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Yabancı Kay. Toplamı/Varlık (Aktif) Top. Oranı 
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Tablo 2.Medikal Firmaların Finansal Performansı ile Finansal Risk İlişkisi 

Finansal 

Performans 

Sermaye Yapısı 
Toplam 

Risksiz Riskli 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Kötü 50 20 19 7.6 69 27,6 

İyi 94 37.6 87 34.8 181 72,4 

Toplam 144 57.6 106 42.4 250 100 
 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamındaki 250 medikal firmanın 144’ü (%57.6) risksiz sermaye 

yapısına sahip iken 106’sı (%42.4) riskli sermaye yapısına sahip olduğu görülmektedir. Yine bu 250 

medikal firmanın 69’unun (%27.6) finansal performansı kötüyken 181 (%72.4) firmanın finansal 

performansı iyi olduğu belirlenmiştir.Finansal performans ve finansal risk ilişkisini analiz etmek 

amacıylagerçekleştirilen analizde beklenen en küçük gözlem sayısı 29,26 olduğu için PearsonKi-

kare sonuçlarında Asimptotik önem (çift yönlü) değeri olan 0,003 test değeri olarak dikkate 

alınmıştır. Test 0,01 hata payıyla gerçekleştirildiğinde p= 0,003 < 0,01 olduğu için finansal 

performans ile finansal riski tanımlayan sermaye yapısının bağımlı, başka deyişle aralarında 

istatistiksel açıdan önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 3.İlaç Firmaların Finansal Performansı ile Finansal Risk İlişkisi 

Finansal 

Performans 

Sermaye Yapısı 
Toplam 

Risksiz Riskli 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Kötü 5 27.7 2 11.1 7 38.8 

İyi 9 50 2 11.1 11 61.1 

Toplam 14 77.7 4 22.2 18 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırma kapsamındaki 18 ilaç firmasının 14’ünün (%77.7) 

sermaye yapısının risksiz, 4 ( %22.2) tanesinin ise riskli olduğu görülmektedir. Yine bu 18 ilaç 

firmasının 7 (% 38.8) tanesi kötü finansal performans sergilerken 11 (%61.1) tanesi ise iyi finansal 

performans göstermiştir. Finansal performans ve finansal risk ilişkisini analiz etmek amacıyla 

gerçekleştirilen analizde beklenen en küçük gözlem sayısı 1,56 olduğu için Fisher’in Kesin ki kare 

sonuçlarında Asimptotik önem (çift yönlü) değeri olan 1,000 test değeri olarak dikkate alınmıştır. 

Test 0,05 hata payıyla gerçekleştirildiğinde p= 1,000 > 0,05 olduğu için finansal performans ile 

finansal riski tanımlayan sermaye yapısının bağımsız, başka ifadeyle aralarında istatistiksel açıdan 

önemli bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

 

Tablo 4.Özel Hastanelerin Finansal Performansı ile Finansal Risk İlişkisi 

Finansal 

Performans 

Sermaye Yapısı 
Toplam 

Risksiz Riskli 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Kötü 47 18.2 17 6.5 64 24.8 

İyi 92 35.6 102 39.5 194 75.1 

Toplam 139 53.8 119 46.03 258 100 
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Tablo 4 incelendiğinde araştırma kapsamındaki 258 özel hastanenin 139’u (% 53.8) risksiz sermaye 

yapısına sahipken 119’u  (%46.03) riskli sermaye yapısına sahiptir. Yine bu 258 özel hastanenin 

64’ü (24.8) finansal performans açısından kötü durumda iken 194’ünün (% 75.1) finansal 

performansı iyidir. Finansal performans ve finansal risk ilişkisini analiz etmek amacıyla 

gerçekleştirilen analizde beklenen en küçük gözlem sayısı 29,52 olduğu için Pearson kikare 

sonuçlarında Asimptotik önem (çift yönlü) değeri olan 0,0001 test değeri olarak dikkate alınmıştır. 

Test 0,01 hata payıyla gerçekleştirildiğinde p= 0,0001 < 0,01 olduğu için finansal performans ile 

finansal riski tanımlayan sermaye yapısının bağımlı, başka deyişle aralarında istatistiksel açıdan 

önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada sermaye yapısı riskli olan ve sermaye yapısı riskli olmayan firmaların profilleri 

belirlenmiştir. Sermaye yapısı; risk, karlılık ve sermaye maliyeti ilişkilerine göre belirlenir ve her 

işletme sermaye yapısını oluştururken bu üç unsuru göz önünde bulundurur. Araştırma sonuçlarına 

göre riskli firmaların risk düzeylerini düşürmek istemeleri durumunda risksiz firmaların profillerini 

ve finansal göstergelerini dikkate alarak benchmarking yapmalarını önerebiliriz.  
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Giriş: Finansal analiz ve finansal performans değerlendirmesi sektörlerin kendi başarılılarını 

değerlendirme, finansal tablolarından hareketle faaliyet ve yapı süreçlerinin belirlenmesidir (Gerşil 

ve Palamutçuoğlu, 2012: 57; Meydan ve Yıldırım, 2016: 148). Finansal performans geçmişi, sağlıklı 

bir şekilde değerlendirilmesi ve gelecek için yapılacak yatırımlarda sağlıklı kararlar alınmasında 

önemli bir bilgi kaynağıdır (Uygurtürk ve Korkmaz, 2012: 96). Finansal performans analiz 

yöntemlerinde kullanılan başlıca teknikler; karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz, 

oranlar (rasyolar) ile analiz, trend (eğilim) yüzdeleri yöntemi ile analiz, fonların kaynakları ve 

kullanımı analizidir (Çetiner, 2008: 14).İşletmelerin performans ölçümünde kullanılan en basit, 

uygulanması en kolay, ve geçmiş yılların oranlarını da göz önüne alarak değerlendirme yaptığı için 

en yaygın olarak kullanılan analiz türü ise oran analizidir (Gülcü vd., 2004: 92; Erdoğan ve Yıldız, 

2015: 131; Ömürbek ve Mercan, 2014: 240). Finansal tablolar arasındaki kalemlerin arasındaki 

ilişkinin matematiksel olarak ifade edilen oran veya rasyo analizi yöntemi, araştırmacılar tarafından 

istatistiksel modellerin yanı sıra şirket başarısızlığının tahmininde, finansal tablolarda yer alan 

kalemlerin kullanılarak şirket veya sektör hakkında detaylı bilgi vermektedir (Karadeniz vd., 2016: 

53; Kısakürek vd., 2013: 206). Oran analizi kullanış amaçları açısından;likidite oranları, finansal 

yapı (kaldıraç) ile ilgili oranlar, faaliyet oranları, kârlılık oranları ve piyasa performansını 

değerlendirmede kullanılan oranlarşeklinde sınıflandırılmaktadır (Aydın vd., 2003: 47). Bu oranlar 

işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesinde likiditenin yeterli olup olmamasını, yönetiminin 

verimli olmasını, finansmanında hangi kaynaklardan ne ölçüde yararlanıldığı ve finansal 

performansın kâr yada zarar olarak nasıl şekillendiğini ortaya koymaktadır (Avcı ve Çınaroğlu, 

2015: 7). 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde yer alan bir kamu hastanesinin finansal performansının 

oran analizi yöntemi ile incelenmesidir. 

 

Önem: İşletmelerin geçmişine dönük olarak finansal sonuçlarını analiz etmede kullanılan 

yöntemlerden birisi olan oran analizi, hastanelerin mali durumunu incelemede sıklıkla 

kullanılmaktadır.Bu çalışma,bir hastanenin son beş yıllık finansal tablolarının retrospektif olarak 

analizinin yapılması ile gelecekteki durumunu değerlendirmeye yönelik eylem planlarının 

hazırlanmasına katkıda bulunması açısından önemlidir. 

 

Araştırma Yöntemi: Çalışma, Antalya ilindeki bir kamu hastanesinin 2011-2015 yılları arasındaki 

bilanço ve gelir tabloları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri ise Ms. Office Excel 

programıyla analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki hastane incelendiğinde; cari oranın yıllar itibariyle düşüş eğilimi 

gösterdiği görülmektedir.2015 yılında oran, 1’in altına düşerek 0,79 olmuştur. 2015 yılında 

hastanenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü olmadığını ve likidite sorunu yaşadığını söylemek 
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mümkündür. Hastanenin asit test oranı ise 2015’te 0,64’tür. Hastane 2012, 2013, 2014 ve 2015 

yıllarında likidite sıkıntısı yaşamaktadır. Bu yıllarda stoklara olan bağımlılık yüksektir ve hastanenin 

kısa vadeli borçlarını ödeme gücü yoktur. Bu yüzden hastanenin stok yönetimi konusunda dikkatli 

davranması gerekmektedir. Nakit oranı ise yıllar itibariyle dalgalı seyretmektedir. Oran 2011, 2012, 

2013 ve 2015 yıllarında standart değerin altındadır. Bu yıllarda hastanenin nakit sıkıntısı yaşadığını 

söylemek mümkündür. 

Araştırma kapsamındaki yıllarda yabancı kaynak toplamı/varlık toplamı oranı yıllar itibariyle 

yükselmektedir. 2015 yılında oran çok yüksek değerdedir (0,92). Bu durum, finansal riskin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Öz kaynak/varlık (aktif) toplamı oranı ise düşüş eğilimindedir. 2015 

yılında oran 0,07’ye kadar düşmüştür. Öz kaynak/yabancı kaynak toplamı oranı da yıllar içinde 

düşüş eğilimi göstermektedir. 2015 yılında oranın 0,08 olması hastanenin borç ve öz sermaye 

oranları arasında uygun bir denge kuramadığını göstermektedir. Kısa vadeli yabancı kaynak/kaynak 

(pasif) toplamı ise yıllar içinde yükselme eğilimindedir. Oranın 2011 ve 2012 yıllarında normal 

düzeyde seyrettiğini söylemek mümkündür. Fakat oran 2013 yılından itibaren daha da yükselmiştir. 

Bu yükseliş hastane için riskli bir durumdur. 2014 ve 2015 yılları ise oranın en yüksek olduğu 

yıllardır. Hastanenin borçlarının tamamının kısa vadeli olduğunu söylemek mümkündür ve bu durum 

finansal riski daha da arttırmaktadır. Maddi duran varlık/öz kaynak oranı yıllar itibariyle 

yükselmektedir. 2011 yılında 0,23 olan oran 2015 yılında 3,48’e kadar çıkmıştır. 2015 yılında oranın 

standartlara göre çok yüksek olması verimsizlik göstergesidir. Duran varlık /yabancı kaynak toplamı 

oranı ise düşüş eğilimindedir. 2012 yılından itibaren oranda hızlı bir düşüş olduğu görülmektedir. 

Özellikle 2012 ve 2015 yıllarında oranın oldukça düşük olması finansal açıdan riskli bir durum 

olduğunu göstermektedir. Duran varlık/öz kaynak oranı yıllar itibariyle yükselme eğilimindedir. 

2015’te öz kaynakların çok büyük bir kısmı duran varlık finansmanında kullanılmıştır. Dönen varlık 

/aktif toplamı oranı yıllar itibariyle dalgalı seyretmektedir. 2011 yılında 0,83 olan oran 2012’de 

0,85’e çıkmıştır. 2013’de 0,79’a düşmüş, 2014 yılında 0,78 olmuştur. 2015’de ise oran 0,73’e 

düşmüştür. Maddi duran varlık /aktif toplamı oranı da yıllar içerisinde dalgalı seyretmektedir. 

2011’de 0,15 olan oran, 2015 yılında 0,26’ya yükselmiştir. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında oran çok 

düşük düzeylerde seyretmektedir. Hastanenin duran varlıklara yaptığı yatırım oranının düşük 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Hastanenin alacak devir hızı yıllar itibariyle yükselme eğilimindedir. 2011yılında 4,68 olan oran 

2015’te 5,81’e yükselmiştir. Hastanenin alacaklarını uzun sürede tahsil ettiğini söylemek 

mümkündür. Alacak devir hızı düşüktür ve tahsil süresi uzundur. Maddi duran varlık devir hızı2011 

yılında 18,61 iken 2015’te 27,29’a yükselmiştir. Oran 2011 yılından 2013 yılına kadar yükselme 

eğilimindedir. Bu yıllarda hastanenin tam kapasite ile çalıştığını söylemek mümkündür. Duran varlık 

devir hızı yıllar içerisinde yükselme eğilimindedir. 2011 yılında 17,61 iken 2015 yılında 26,93’e 

yükselmiştir. Öz kaynak devir hızı da yıllar itibariyle yükselme eğilimindedir. 2011 yılında 4,39 iken 

2015’te çok hızlı bir şekilde yükselerek 95,14 olmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında oran normal 

değerlerde seyretmiştir. Fakat 2013’ten itibaren yükselerek artmıştır. Bu durumun verimsizlik 

göstergesi olduğunu söylemek mümkündür. Aktif devir hızı yıllar itibariyle yükselme eğilimindedir. 

2011 yılında 2,91 olan oran 2015’te 7,23’e kadar yükselmiştir. 2011’de oran düşüktür ve bu yılda 

hastanenin tam kapasite ile çalışmadığı söylenebilir.  

Net kar/öz kaynak oranı yıllar içerisinde dalgalı seyretmiştir. 2011 yılında -3,7 iken 2012’de -0,41’e 

düşmüştür. 2013’te -1,14; 2014 yılında ise 0,13 olmuştur. 2015’te -5,68’e gerilemiştir. 2014 hariç 

diğer yıllarda oran negatif olduğu için hastanenin zarar ettiğini söylemek mümkündür. Bu zarardan 

dolayı hastane finansal olarak riskli görülmektedir.Net kar /varlık (aktif) toplamı oranının da 2014 

yılı hariç diğer yıllarda negatif olması hastanenin zarar ettiğini göstermektedir. Net kar /net satışlar 

oranı ise 2011 yılında -0,84; 2012’de -0,06; 2013’te -0,07; 2014 yılında 0’dır. 2015’de ise -0,05 

değerindedir. Hastane 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında gelir gider dengelerini kontrol 

edememiştir. Son olarak faaliyet giderleri/net satışlar oranı2011’de -2,22; 2012’de -1,21; 2013’te -
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0,73; 2014’te -0,5’tir. 2015 yılında ise -0,91 olmuştur. Hastane zarar etmektedir ve finansal açıdan 

riskli durumdadır. 

 

Sonuç: Bu çalışma Antalya ilinde yer alan bir hastanenin yalnızca son beş yılı dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Hastanenin daha önceki yıllardaki finansal tabloları incelenerek hastanenin 

finansal performansı hakkında daha sağlıklı bilgiler edinilebilir. 
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Amaç: Bu çalışmada, özel dal hastanelerinden oluşan bir şirketin finansal tablolar analizi 

yapılacaktır. Çalışmanın amacı, şirketin varlık ve finans yapısını ortaya koyarak, karlılık durumunu 

incelemek, faaliyet performansını değerlendirmek, şirketin sektörle kıyaslamasını yapmak ve sağlık 

işletmeleri için finansal analizin önemini ortaya koymaktır. 

 

Önem: İşletmeyle ilgili finansal bilgilerin karar vericiler ile paylaşılması finansal tablolar aracılığı 

ile olmaktadır. Finansal tablolar, bir işletmede meydana gelen mali olayların kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve özetlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kayıt ve özetleme süreci “muhasebe” 

olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, finansal tablolar muhasebe süreci sonucunda ortaya çıkan 

kayıtları, karar verme sürecinde kullanılabilecek şekilde özetleyen tablolardır. (Erdamar ve Basık, 

2010)  Finansal tablolar; finansal durum tablosu (bilanço), gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu 

ve nakit akış tablosundan oluşmaktadır. Finansal durum tablosu bir işletmenin varlıklarını ve bu 

varlıkları nasıl finanse ettiğini gösteren kaynakları ortaya koymaktadır. Gelir tablosu, bir işletmenin 

gelir ve giderlerini göz önüne alarak finansal başarısını göstermektedir. Öz kaynak değişim tablosu, 

öz kaynağın nasıl ve neden değiştiğine dair bilgiler sunmaktadır. Nakit akış tablosu ise, işletmenin 

nakit kaynaklarını ve bu kaynaklarını ne yönde kullandığını göstermektedir. (Lazol, 2015) 

Finansal raporlamanın temel amacı, işletmenin finansal durumunun ve karlılığının ölçümünü 

sağlayacak finansal bilgilerin paydaşlara ve kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktır. Böylece bu bilgiler 

şirket yöneticilerinin, potansiyel yatırımcıların, ortakların ve kredi kuruluşlarının karar verme 

süreçlerine rehberlik etmektedir. (Fridson ve Alvarez, 2002) Ancak finansal tabloların karar verme 

süreçlerinde kullanılabilmesi için birtakım yöntemler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Buna 

“finansal (mali) tablo analizi denilmektedir. Analiz sürecinde kullanılabilecek belirli analitik araçlar 

mevcuttur. Bunlar temel olarak, karşılaştırmalı(yatay) analiz, oran analizi, dikey analiz vb. olarak 

sıralanabilmektedirler. (Akgüç, 2010; Aydın ve diğ., 2012) Oran analizi, bir işletmenin bilançosu ve 

gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan analizdir. Analizde kullanılan oranlar, likidite 

oranları, mali yapı oranları, devir hızları ve karlılık oranlarıdır. Karşılaştırmalı analiz bir işletmenin 

finansal tablo kalemlerinde meydana gelen değişimleri incelemektedir. Dikey analizde ise, bir 

dönemi içeren bilanço ya da gelir tablosu kalemlerinin kendi içlerindeki ilişki, her bir kalemin 

toplam içindeki yüzdelik payı hesaplanarak ortaya konulmaktadır. (Akgüç, 2013; Çabuk ve Lazol, 

1999) 

Kar amacı güden özel hastanelerde, mevcut finansal durumun ortaya konulması ve doğru bilgilerin 

elde edilmesi, geleceğe yönelik olarak yapılacak planlamalar ve karar verme süreçleri için önem arz 

etmektedir. Çalışma sağlık sektörü içinde yer alan özel dal hastanelerini analize tabi tutması 

bakımından literatüre bu alanda bilgi sağlayarak katkı sunacaktır. 

 

Araştırma Yöntemi: Analizde bir grup şirketinin iki yıllık (2013-2014) finansal tabloları yatay, 

dikey ve rasyo yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Şirketin finansal tabloları,  

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi sitesi üzerinden alınmıştır. Araştırmada 2013 ve 2014 

yıllarının analiz kapsamına alınma sebebi KAP üzerinde şirkete ait en güncel raporlamaların bu 

yıllara ait olmasıdır. Analize tabi tutulan finansal tablolar, “finansal durum tablosu (bilanço) ve gelir 

tablosudur. Tablolar Microsoft Excel programı ile analiz edilmiştir.  
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Bulgular: 2014 yılında işletmenin varlıklarının %69’unu duran varlıklar oluşturmaktadır. Duran 

varlıkların %96’sı da maddi duran varlıklardan oluşmaktadır. İşletmenin kaynak yapısı incelendiği 

zaman, varlıkların %81 oranında yabancı kaynaklarla (borçla) finanse edildiği görülmektedir. 2014 

yılında 2013 yılına göre dönen varlıklar %118, duran varlıklar %28 artış göstermiş, buna karşılık 

kısa vadeli yükümlülüklerde %1,46’lık azalış uzun vadeli yükümlülüklerde %263’lık bir artış 

meydana gelmiştir. İşletmenin dönen varlıkların finansmanı için de uzun vadeli kaynaklardan 

yararlandığı görülmektedir.  2014 yılında dönem karı %103 oranında bir azalış göstererek işletme 

dönemi -337.454 TL zararla kapatmıştır. İşletmede satılan hizmet maliyeti, hasılatın %73’ü 

oranındadır. Yani her 100 TL’lik satılan hizmetin 73 TL’si hizmet maliyetidir. En büyük maliyet 

kalemini personel giderlerinin ve ondan sonra malzeme giderlerinin oluşturduğu görülmektedir. 

%17’lik faaliyet giderlerinin de düşülmesi sonucu faaliyet karı %10 olarak gerçekleşmiş, finansal 

giderler ve vergi kesintileri ile birlikte işletme %0,245 zarar etmektedir. 

İşletmenin cari oranı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Bu durum işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli 

yükümlülüklerini ödeyemediğini göstermektedir.  Asit-test oranı 0,76 ve nakit oranı 0,17 olarak 

görülmektedir. Sektördeki oranlar incelendiği zaman, işletme likidite oranlarının daha düşük olduğu 

görülmektedir. (Sektör ortalaması 1) İşletmenin kaldıraç oranı %81’dir. Bu yüzden güçlü bir öz 

sermaye yapısına sahip olmadığı görülmektedir. Faaliyet oranları analiz edildiği zaman alacak devir 

hızı 33 gün (10 kez) olarak ölçülmüştür. Sektör ortalaması 74 gün (4 kez) olarak görülmektedir. 

İşletmenin alacak devir hızının sektöre göre daha iyi olması, SGK ile anlaşmasının olmamasından 

kaynaklı olabilir. İşletmenin alacaklarının %80’inin resmi kurumlar ve sigorta şirketlerinden 

alacaklar olduğu görülmektedir.  Net çalışma sermayesi devir hızı, dönen varlıklar kısa vadeli 

yükümlülükleri karşılayamadığı için -8,17 olarak görülmektedir. Sektör ortalaması 2,7’dir. İşletme 

zarar ettiği için kar marjı sektörün bir hayli altında kalmaktadır. (Sektör ortalaması %8’dir.) 

 

Sonuç: Küreselleşme etkisiyle artan rekabet ortamında,  işletmelerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri, finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve firma değerlerini arttırabilmeleri için 

alınan yatırım, finansman, satış-pazarlama ve üretim kararları işletmeler açısından son derece 

önemlidir.  Dolayısıyla finansal analiz teknikleri yöneticilere, bu kararların alınması ve paydaşlara 

bilgi sunulması aşamasında fayda sağlamaktadır. Ülkemizde de sağlık sektörünün gelişmesi, 

sektörde faaliyet gösteren hastanelerin etkin yatırım kararları alması, finansal durumlarını sürekli 

analiz etmesi ve finansal planlamalarını gerçekçi yapması ile gerçekleşecektir. Bu araştırmada bu 

amaçla yola çıkarak, sektörde faaliyet gösteren bir grup şirketinin performansını ortaya koymaya 

yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, işletme, likidite oranları kapsamında 

değerlendirildiğinde sektör ortalamalarına göre likidite durumunun zayıf olduğu ve kısa vadeli 

borçlarını ödeyebilme gücünün olmadığı görülmektedir. İşletmenin net çalışma sermayesinde 

yaşadığı bu sıkıntılar sektör paydaşlarının güvenini zedeleyebilecektir. Yöneticilerin bu noktada net 

çalışma sermayesi unsurlarına önem vermesi ve finansmanda kullanılan borçlanmanın dengede 

kalmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. İşletme 2014 yılında zarar etmektedir. Bu doğrultuda 

incelenen finansal yapı oranları, borç kulanım oranının yüksek olduğunu ve öz sermaye oranının da 

düşük olduğu göstermektedir. İşletmenin karlılığını arttırabilmesi için gelir-gider dengesini 

oluşturması gerekmektedir. Bunun için işletmenin satılan hizmet maliyeti ve finansal gider 

kalemlerini kontrol altına almasının gerektiği düşünülmektedir. İlerde gerçekleştirilecek çalışmalarda 

grup içerisinde yer alan her bir hastanenin finansal bilgilerine ulaşılarak daha detaylı analiz 

yapılması şirket hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkaracaktır. 
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Amaç: Çalışmada Türkiye’ de bulunan 43 üniversite hastanesinin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait 

finansal tabloları incelenerek oran analizi yapılmış olup, hastaneleri finansal açıdan değerlendirmek 

ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda karar vericilere önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. 

 

Önem: Bu çalışma Türkiye’ deki 43 üniversite hastanesinin son 3 yıllık finansal durumunu ortaya 

koymak ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara bilgi ve literatüre katkı sağlaması açısından önem 

arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Üniversitelerin döner sermaye bütçeleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü tarafından izlenmektedir. 2013 yılından itibaren üniversite hastanelerinin döner 

sermayeleri ayrı olarak takip edilmektedir. Çalışma kapsamında 43 üniversite hastanesinin 2013, 

2014 ve 2015 döner sermaye geçici ve kesin mizan verileri ile konsolide bilanço ve gelir tablosu 

verileri temin edilmiştir. Hastanelerin mizanları kullanılarak bilanço ve gelir tabloları 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bilanço ve gelir tabloları ile konsolide veriler oran analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Üniversite hastanelerinin konsolide bilanço ve gelir tablosu verilerinin kullanılması ile 

yapılan 3 yıllık oran analizi sonucunda;  

Likidite oranları değerlendirildiğinde hastanelerin kısa vadeli borçları ödeme ve likidite 

konularında sıkıntı yaşadığı (cari oran: 0,74; 0,63; 0,59, asit-test oranı: 0,55; 0,46; 0,35); nakit 

kaynaklarının yetersiz olduğu saptanmıştır (nakit oranı: 0,07; 0,03; 0,03). Özellikle kısa vadeli 

borçları ödeme ve likidite konularında yaşanan problemlerin yıllar itibariyle artmakta olduğu 

görülmüştür. 

Finansal yapıya ilişkin oranlara bakıldığında hastanelerin genel olarak varlıklarını kısa vadeli 

yabancı kaynaklarla finanse ettiği; borç yükü altında olduğu (finansal kaldıraç oranı: 1,34; 1,57; 

1,63); yabancı kaynakların büyük çoğunluğunun kısa vadeli yabancı kaynak olduğu (kısa vadeli 

yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı: 1,33; 1,57; 1,61), öz kaynak miktarının az miktarda 

olduğu; öz kaynaklar ile kısa vadeli borçları ödeme oranının düşük olduğu (kısa vadeli yabancı 

kaynakların öz kaynaklara oranı: -3,94 -2,74, -2,55) tespit edilmiştir. 

Faaliyet oranları değerlendirildiğinde stok devir hızı (6,61; 8,06; 4,96) ve alacak devir hızı 

(4,15; 4,54; 4,31) düşük bulunmuş olup, tahsilatta yaşanan gecikmeler sonucu hastanelerin nakit 

sıkıntısı yaşadığı sonucuna varılmıştır. Hastaneler alacaklarını 2013 yılında 87, 2014 yılında 79, 

2015 yılında 83 günde tahsil etmekte iken ticari borçlarını 2013 yılında 255, 2014 yılında 261, 2015 

yılında 333 günde ödemektedirler. Hazır değerler devir hızı yüksek bulunmuştur ve bu hazır 

değerlerin normal seviyede olduğunu göstermektedir (hazır değer devir hızı: 27; 65; 44). Toplam 

varlık devir hızı Amerika Birleşik Devletleri hastane sektörü ortalamasının (1,75) üstünde 

bulunmuştur (toplam varlık devir hızı: 2,48; 2,74; 2,43). Öz kaynak devir hızı değerlendirildiğinde 

hastanelerin finansmanının ağırlıklı olarak yabancı kaynaklarla sağlandığı ve öz kaynak kullanımının 

verimli olmadığı görülmüştür (öz kaynak devir hızı: -7,36; -4,79; -3,84).  

mailto:ferdabuluc@gmail.com
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Kârlılık oranları incelendiğinde; hastanelerin genel olarak zarar ettiği (brüt kar marjı: 0,31, 

0,27, 0,34; faaliyet kar marjı oranı: -0,09; -0,09; -0,02), satılan hizmet maliyetinin yüksek olduğu ve 

elde ettiği gelirlerle giderleri karşılayamadığı tespit edilmiştir (net kar marjı oranı: -0,09; -0,09, -

0,02). Hastanelerin büyük çoğunluğunun yapmış olduğu yatırımlardan zarar ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır (varlıkların karlılığı oranı: -0,22; -0,26, -0,06). 

Çalışma kapsamındaki 43 üniversite hastanesinin oran analizi sonuçları karşılaştırıldığında şu 

bulgular elde edilmiştir: 

 Hastanelerin likidite durumunun analizine ilişkin oranları değerlendirildiğinde Türkiye 

genelinde likidite durumu açısından en iyi durumda olan hastanelerin Atatürk 

Üniversitesi Hastanesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi ve Fırat 

Üniversitesi Hastanesi olduğu tespit edilmiştir.  

 Hastanelerin finansal yapılarının analizine ilişkin oranlarına bakıldığında Türkiye 

genelinde Atatürk Üniversitesi Hastanesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinin en iyi durumda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Hastanelerin çalışma durumunun analizine ilişkin oranlarına bakıldığında Kocaeli 

Üniversitesi Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Hastanesine ait oranların Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan başlıca hastaneler 

olduğu belirlenmiştir. 

 Hastanelerin kârlılık durumunun analizine ilişkin oranlarına bakıldığında Dicle 

Üniversitesi Hastanesini, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi 

Hastanesine ilişkin oranların Türkiye ortalaması üzerinde bulunan başlıca hastaneler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç: Çalışma kapsamında üniversite döner sermaye işletmelerine bağlı üniversite hastanelerinin 

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait finansal tabloları incelenerek oran analizleri yapılmıştır. Likidite 

oranları incelendiğinde, hastanelerin borç yükü altında olduğu ve kısa vadeli borçlarını ödeme 

noktasında problem yaşadığı tespit edilmiştir. Finansal yapıya ilişkin oranlar incelendiğinde öz 

kaynaklar ile finansmanın düşük olduğu ve ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 

finansman yönteminin uygulanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma durumunun analizine 

ilişkin oranlar değerlendirildiğinde stok devir hızları düşük bulunmuş ve dolayısıyla ilaç ve tıbbi 

malzeme hareketliliğinin düşük olduğu düşünülmektedir. Alacak devir hızı düşük bulunmuş olup 

hastanelerin genelde nakit sıkıntısı çektikleri görülmektedir. Alacak tahsil süreleri ile ticari borçları 

ödeme süreleri arasında bir bağlantı kurulamamıştır. Hastanelerde öz kaynaklar ile finansmanın az 

miktarda olduğu dolayısıyla öz kaynak kullanımının verimsiz olduğu görülmüştür. Karlılık oranları 

incelendiğinde hastanelerin büyük çoğunluğunun zarar ettikleri, gelirleri ile giderlerini 

karşılayamadıkları saptanmıştır. 

Üniversite hastanelerinin finansal durumlarının tespit edilmesini amaçlayan çalışma 

sonucunda hastanelerinin büyük çoğunluğunun finansal açıdan problem yaşadığı ve Türkiye 

ortalamasının bu durumu yansıttığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; 

 Üniversite hastanelerinin büyük çoğunluğunun kısa vadeli borç yükü altında olduğu 

görülmüştür. Kısa vadeli borç yükünü azaltıcı radikal önlemler alınmasının hastaneler 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda; özel bütçeden daha fazla 

kaynak tahsis edilmesi ve döner sermayeler üzerindeki yasal giderlerin kaldırılması 
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yönünde düzenlemeler yapılması (Bilimsel Araştırma Projeleri payı, hazine payı, 

sözleşmeli personel maaşları, denge tazminatı vb.) önerilmektedir. 

 Finansal kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması tavsiye 

edilmektedir. 

 Üniversite hastanelerinin etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak finansal 

performanslarını artırmayı hedeflemeleri önerilmektedir. 

 Üniversite hastanelerinin daha etkin bir alacak yönetimi politikası benimsemelerinin 

faydalı olacağı öngörülmektedir.  

 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üniversite hastanelerine yapılan ödemelerdeki Sağlık 

Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarını revize etmeye yönelik bir çalışma yaparak 

üniversite hastanelerine farklı ödeme tarifesi uygulamasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

 Karar vericilerin üniversite hastanelerine bütçe tahsisinde eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini göz önünde bulundurmalarının yararlı olacağı söylenebilir. 

 Finansal karar vericilerin alanında uzman kişilerden istihdam edilmesi önerilmektedir. 

Kaynakça:  

Ağırbaş İ (2014).Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal. 

Akca, N.,Somunoğlu İkinci, S. (2014). Ankara’ da Yer Alan Özel Bir Sağlık İşletmesinin Finansal 

Tablolarının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 111-

126. 

Akgüç Ö (2013).Mali Tablolar Analizi. İstanbul: Avcıol. 

Özgülbaş, N.,Koyungil, A. S., Duman, R., Hatipoğlu, B. (2008). Özel Hastane Sektörünün Finansal 

Değerlendirmesi, Mufad Journal, 40, 120-131. 

 

Anahtar Kelimeler: finansal analiz, finansal performans, hastane yönetimi, oran analizi, üniversite 

hastaneleri. 

  



 

56 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

Ege Bölgesinde Bir Üniversite Hastanesinin Afiliasyon Öncesi ve Sonrası Finansal Performans 

Analizi 

 

Meryem Demirtaş
1
, Ömer Gider

2 

 1 
Sağlık Memuru, Kavaklıdere İlçe Devlet Hastanesi-MUĞLA, sonunda49um@hotmail.com 

2
 Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, omergider@mu.edu.tr

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ege Bölgesinde bir üniversite hastanesi’nin afiliasyondan önceki ve 

sonraki dönemde finansal performansının değerlendirilmesi ve bulunan finansal performans 

göstergeleri ile operasyonel performans göstergeleri arasında ilişkinin olup olmadığının 

araştırılmasıdır. 

 

Önem: Barrett (2008)’e göre afiliasyon, çeşitli sağlık kurumlarının klinik (hastane ve hekim 

uygulamaları) ve akademik(eğitim ve araştırma) aktivitelerinin hangi derecede ortak yönetim ve 

kontrol altında tutulduğunu ifade etmektedir. Afiliasyon tanım ve modelleri, sağlık hizmet süreci 

içerisinde, sağlık hizmetinin koordinasyonu ve sağlık hizmet sunumunda, sunucu kurumlar ve kişiler 

arasındaki işbirliği üzerine odaklanmaktadır (Leatt, Pink & Guerriere, 2000, s.14).Hastaneler sağlık 

hizmetlerinin üretilmesinde oldukça büyük bir paya sahiptir. Hastaneler pahalı tıbbi teknolojinin yanı 

sıra yoğun işgücü istihdamı yaparlar ve sağlık harcamalarında önemli bir orana sahiptirler. Özellikle 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde mevcut kaynaklarla artan talebe cevap vermenin oldukça 

güçleşmesi, maliyetlerin hızlı bir şekilde artması finansal performans analizi yapmayı gerekli hale 

getirmektedir (Özgülbaş, 2005).Bu çalışmada, hastanelerin etkililik ve verimliliğini arttırmak, aynı 

zamanda eğitsel görevleri de yerine getirmek için ortak kaynak kullanımı yapan Sağlık Bakanlığı 

hastanesi ile üniversite hastanesi entegrasyonunun, ne düzeyde başarılı olduğunu belirlenmesi bu 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Veri kaynağı olarak ilgili kuruluşun 2009-2014 yılları arasındaki geçmiş 6 

faaliyet dönemine ait kendi finansal sisteminde üretilen, döner sermaye işletmesinde yer alan bilanço 

ve gelir tablosu finansal kayıtları kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak, afiliye hastanenin mali 

durumunu ve faaliyet sonuçlarını, bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemler arasındaki ilişki ile 

tespit edilmesine olanak veren rasyo analizi yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmada daha sonra finansal 

performansı etkilemesi muhtemel operasyonel göstergeler ile elde edilen finansal oranlar arasında 

korelasyon olup olmadığı SPSS paket programında spearman korelasyon testi ile incelenmiştir. 

Hastanelerde finansal performans analizlerinde Cleverley’in çalışmaları referans kabul edilmekte 

olup, hastane finansal performansını ölçmede kullandığı 12 oran (Cleverley, 1995) bu çalışmada 

finansal performans göstergeleri olarak dikkate alınmıştır. Bu oranlar; likidite analizlerinde 

kullanılan cari oran, asit test oranı ve nakit oranı; finansal yapı analizlerinde kullanılan öz 

sermayenin aktif toplamına oranı, borçlar öz sermaye oranı ve kaldıraç oranı; faaliyet durum 

analizlerinde kullanılan stok devir hızı, aktif devir hızı ve alacakların ortalama tahsil süresi; karlılık 

durum analizinde kullanılan net kar marjı, toplam aktiflerin getiri oranı ve öz sermaye getiri 

oranıdır.Operasyonelperformans göstergeleri genel olarak finansal olmayan hastane verileri ile temsil 

edilmektedir, örneğin; verimlilik ve personel sayısı gibi (Ercan, Dayı & Akdemir, 2013, s.56) 

Hastanelerde operasyonel anlamda göstergelerin hastanenin büyüklüğünü gösteren yatak sayısı, 

doluluk oranı ve poliklinik hasta sayıları gelmektedir. Bunların yanı sıra yatan hasta sayısı, çalışan 

hekim ve hekim dışı personel sayısı, sunulan hizmet çeşidi sayısı, laboratuvar tetkik sayısı, çekilen 

radyolojik tetkik sayısı gibi ölçütlerde sayılabilir (Gider, 2011, s.92). 
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Bulgular: Hastane endüstrisinde kabul edilen standart oranlara göre cari oranın gelişmiş ülkelerde2, 

gelişmekte olan ülkelerde 1,5 olması olumlu olarak değerlendirilmektedir. Özellikle bu oranın 1 den 

küçük olması kurumun kısa vadeli borçlarını ödeyemeyeceği şeklinde olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir. Asit test oranı gelişmiş ülkelerde 1, gelişmekte olan ülkelerde 0,65-0,80 

arasında olması olumlu olarak değerlendirilmektedir. Nakit oranının ise 0,20'nin altına düşmemesi 

gerektiği genel bir kural olarak değerlendirilmektedir (Cleverley, 1995; Akgüç,1989, Ağırbaş, 2014). 

Hastane 2009-2012 yıllarında cari oran 1-1,8 arasında, asit test oranı 1,2-0,6 arasında,  nakit oranı 

0,01-0,02 arasında dalgalı seyir göstermiş, ancak yine de kısa vadeli borçların ödenmesinde zorluk 

yaşanmamıştır. 2011 yılında afiliye olan hastane 2013 yılında genel olarak kısa vadeli borçlarını 

ödemede zorluk yaşamıştır. Ancak bu durum 2013 yılından sonra düzelmeye başlamıştır. Afiliasyona 

göre kıyaslanacak olursa hastane afiliasyon öncesinde elinde daha fazla likit varlık bulundururken 

afiliasyondan sonra bulundurulan likit varlık miktarı azalmıştır.  

Hastane endüstrisinde kabul edilen standart oranlara göre öz sermayenin aktif toplama oranının 0,50 

olması olumlu olarak değerlendirilmektedir. Yine benzer şekilde kaldıraç oranının 0,50’yi aşmaması 

olumlu bir göstergedir. Borçlar öz sermaye oranının 1 olması olumlu olarak 

değerlendirilmektedir(Cleverley, 1995; Akgüç,1989). Çalışmada öz sermayenin aktif toplama oranı 

0,02-0,50 arasında, kaldıraç oranı 0,50-0,80 arasında,  borçlar öz sermaye oranı 1-4,75 arasında 

dalgalı seyir göstermektedir. 2011 yılında afiliye olan hastane genel olarak yabancı kaynaklarla 

finanse edilmektedir. Ancak bu durum 2013 yılından sonra düzelmeye başlamıştır, yani sağlık 

kurumu 2013 yılı sonrası daha fazla öz kaynak kullanımına gitmiştir.  

Hastane endüstrisinde kabul edilen standart oranlara göre stok devir hızının genel olarak kabul 

görmüş bir ölçüsü bulunmamakla birlikte genelde 60 gün olarak ele alınabilir. Aktif devir hızının ise 

1 seviyesinde olması beklenir.  Alacakların ortalama tahsil süresi, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)hastanelerinde 57 gün olarak kabul görmektedir (Cleverley, 1995). Çalışmada 2009-2014 

yıllarında stok devir hızı 5-22 gün arasında değişmektedir, bu rakamlar hastane endüstrisi için 

belirlenen standart rakamın altında kalmaktadır yani sağlık kurumunda ilaç ve tıbbi malzeme 

hareketliliği fazla değildir. Söz konusu yıllar arasında aktif devir hızı 2-5 arasında,  alacakların 

ortalama tahsil süresi 86-22 gün arasında dalgalı seyir göstermektedir. 2011 yılında afiliye olan 

hastane için hastane yoğunluğunun yüksek düzeyde olmadığı, ancak hastanede eldeki varlıklarla 

yüksek düzeyde gelir üretilebildiği, yani hastanenin verimli çalıştığı, ayrıca alacak tahsil süresinin 

daha çok azalan bir eğim göstermesi kredili alacakların düzenli ve kısa sürelerde tahsil edilebildiğini 

ifade etmektedir. 

Hastane endüstrisinde kabul edilen standart oranlara göre net kar marjı oranı ABD endüstrisinde 

0,027 olarak hesaplanmaktadır. Toplam aktiflerin getiri oranı ABD endüstrisinde 0,038 civarındadır. 

Öz sermaye getiri oranı ABD endüstrisinde 0,074 civarındadır (Cleverley,1995). Hastanede 2009-

2014 yıllarında net kar marjı, toplam aktiflerin getiri oranı ve öz sermaye getiri oranı genellikle artış 

göstermiştir. Bu oranlara göre hastane 2009-2012 yılları arasında zarar ederken 2012 yılı sonrası 

oranlar standart oranların üzerine çıkmıştır, yani 2012 sonrası hastane kar etmeye başlamıştır. 

Finansal performans göstergeleri ile operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişkinin olup 

olmadığı gözlem sayısının az olması ve verilerin genellikle normal dağılım göstermediğinden non 

parametrik test olan Spearman korelasyon testi ile incelenmiştir. Buna göre;  

Operasyonel göstergelerden poliklinik hasta sayısı, acil müracaat sayısı, ameliyat sayısı, diğer sağlık 

personeli sayısı ve doğum sayısı ile karlılık göstergeleri olan net kar marjı, toplam aktiflerin getiri 

oranı ve özsermaye getiri oranı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler dikkat çekmektedir.  Bunlar 

arasında en yüksek anlamlı ilişkiye toplam aktiflerin getiri oranı ile acil müracaat sayısı, ameliyat 

sayısı, diğer sağlık personeli sayısı ve doğum sayısı arasında (r=0,986; p<0,01) rastlanılmaktadır. 

 

Sonuç: Hastane, afiliasyon öncesinde elinde daha fazla likit varlık bulundurmakta, daha fazla 

yabancı kaynak kullanmakta, kredili alacakların tahsilinde sorun yaşamakta iken 

afiliasyonsonrasında bulundurulan likit varlık miktarı ve yabancı kaynak kullanımı azalmış, öz 
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kaynak kullanımı artmış, diğer bir deyişle kurumun mali gücü artmaya başlamıştır. Kredili 

alacakların tahsilinde ise daha az sorunla karşılaşılmıştır. Bu göstergeler hastanenin afiliasyon 

sonrası daha olumlu bir finansal davranışa geçtiğini işaret etmektedir. Çalışmada yukarıda bahsedilen 

bazı operasyonel performans göstergelerinin özellikle net kar marjı, toplam aktiflerin getiri oranı ve 

öz sermayenin getiri oranı olarak ayrıntılandırılan karlılık durumunu gösteren finansal oranlarla 

arasında korelasyona rastlanması doğal karşılanmalıdır.Çünkü hastanenin hizmet üretim faaliyetini 

gösteren operasyonel performans verileri sonuçta hastanenin kar/zarar durumunda etkili olmaktadır. 
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Çalışmanın Sorunsalı: Küreselleşme olgusu ile birçok alanda değişimler yaşanırken, kentler 

üzerinde de bunun sonuçları görülmüş ve “dünya kentleri” kavramı ortaya çıkmıştır. Kentlerin 

rekabetine dayalı bu süreçte; inisiyatif kullanabilen, kentsel politikalar belirleyebilen, kendini iyi 

tanıtabilen ve kent markalaşma stratejilerini iyi kullanabilen kentler rekabet edemeyen diğer kentleri 

geride bırakmaktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı gerek özel sektör bazında gerekse kamu sektörü 

bazında, hızla gelişen ve değişen çevre koşullarına göre sadece ürün üreten değil, hizmet üreten 

hizmet sunucuları da markalaşma sürecine ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Özellikle sağlık 

hizmet sunucuları gelişen teknoloji ve uzmanlık gerektiren iş istihdamı ile markalaşma sürecine geçiş 

yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda hizmet sunucularının sadece içinde bulunduğu çevrenin 

etkileri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesi gibi klasik bakış açısından çok, içinde bulundukları 

kenti de şekillendirmek gibi yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde kentlerin sağlık alanında markalaşmasını ve bu 

doğrultuda sağlık marka kentleri olabilmek için oluşturulacak stratejileri ile Türkiye’de sağlık kenti 

olgusu incelenmiştir. 

  

Method: Araştırma Türkiye’de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 50 hekim üzerinde 

yapılmıştır. Demografik bilgiler ve sağlık kenti olgusunu incelemek üzere on soruluk anketten 

oluşmaktadır. Sorular açık uçlu olup, Her soru için beş cevap istenmiştir. SPSS ile 

değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular:  

“Rekabet sadece ürünler ve firmalar arasında gerçekleşmez. 

 Ülkeler ve şehirler de birbirleriyle rekabet eder.”  

Philip Kotler Pazarlama Gurusu 

(Marka Kent Olmak – II) 

 

Her kentin farklı özellikleri ve bu özelliklerin ülke ekonomisine katkısı vardır. Ancak bazı 

kentler bu potansiyelini kullanmamaktadır. Mevcut potansiyellerin doğru zamanda, doğru pazar, 

hedef kitleye ve doğru mesajla ortaya çıkartılması ve ekonomik girdiye çevrilmesi mümkündür 

(Yaman 2008:50). Kentlerin marka kent olmasının altında yatan etken ‘ekonomik cazibelik’ tir. 
Kentin markalaşması, kentin diğer kentlerden farklı olan güçlü yanlarını vurgulayacak, kente kültürel, 

ekonomik ve sosyal anlamda değer katacak bir imajın oluşturulması stratejisidir (Marangoz, Önce ve 

Çelikhan, 2010: 684). Markalaşmış bir kent, uluslararası bilinirliği arttığından sahip olduğu güçlü yanları 

kullanarak dünyaya çeşitli mesajlar verebilir, yatırımları çekebilir ve ekonomik olarak fayda sağlayabilir Bir 

kentin markalaşma projesi, sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal özellikleri bir bütün haline 

getirerek diğer kentlerden farklılığını ortaya koyacak bir simgeyle geliştirmesi, ulusal ve uluslararası alanda 

tanıtması ve imaj kazandırmasıdır (Kaypak, 2013). Söz konusu özelikleri açısından zengin olan kentler 

tanıtımlarını daha kolay yapabilmektedirler. Bu çalışmada marka kentini  sağlık ile ilişkilendirilerek 

değerlendirmeye çalışıldı. 
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Sağlık alanında marka şehirler anketine katılan 50 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu 

anketlerde her soruya 5 adet cevap verilmesi istenmiş. Seçimlerin toplanması sonucu 250 seçiminin 

frekansı ve yüzdelik tabloları oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 

 

Türkiye’de sağlık kenti denildiğinde akla gelen ilk şehirler; İstanbul 57(%22,8) ile 

İstanbul ilk sırada yer almaktadır. Bunu 48(19,2) ile Ankara, 36(%14,4)  ile Antalya yer almaktadır. 

Ve sırasıyla 33(%13,2) İzmir, 24(%9,6) Adana, 16(%6,4) Bursa, Kayseri 13(%5,2) Kayseri, 9(%3,6) 

Konya, 5(%2,0) Elazığ, 4(%1.6) Malatya, 3(%1.2) Eskişehir ve 2(%0.89) Gaziantep ili izlemiştir. 

Görüleceği üzeri akla gelen ilk iller büyükşehirler, ulaşımının, nüfusun, gelişmişliğin büyük 

olduğunu illerdir.   
 

Katılımcıların 20 yıl sonra sağlık kenti olma istediği şehirlerin dağılımı görülüyor. 

Verilere göre 27(%10,8) Antalya, 25(%10) Kayseri, 23(%9,2) Adana, 22(%8,8) Ankara, 20(%8)  

Bursa, 18(%7,2) Konya,  17(%6,8) Elazığ, 16(%6,4) İstanbul ve Malatya, 13(%5.2) Diyarbakır, 

10(%4) Gaziantep ve İzmir, 9(%3.6) Erzurum, 6(%2.4) Samsun, 5(%2) Eskişehir ve 3(%1.2) Aydın, 

Kocaeli, Trabzon, Denizli, Mersin illeri eşit dağılım göstererek sıralamayı tkip etmiştir. illeri 

görülmektedir. Sağlık kenti denildiğinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler ilk sırada görülürken, 

Antalya, Kayseri, Adana, Bursa gibi şehirler 20 yıl sonraki sağlık kenti olma beklentisinin olduğu 

görülmektedir. Bunun genel sebebi yaşadığı şehre veya yakın şehirlere sağlık kenti olması isteğinden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin İstanbul 57(%22,8) sağlık kenti olarak ilk sırada gözükürken, 16(%6,4)  

20 yıl sonra sağlık kenti olmasını istedikleri görülmüştür. Oran oldukça düşmüştür. 

 

Hangi sağlık kentinde hangi branşların öne çıktığının dağılımını incelediğimizde; Genel 

cerrahi branşında İstanbul 11(%35,5), Ankara 8(%25,8), Elazığ 6(%19,35), Antalya ve Adana 

2(%6,45) oranında branşla olduğu görülmüştür. Dahiliye branşının 23(%57,5) Ankara, 14(%35,0) 

İstanbul, 3(%7,5) Konya olduğu, Pediatri branşının 6(%54,5) Ankara, 5(%45.5) İstanbul olduğu, 

Organ Naklinin 12(%57,14) Antalya, 4(%19,0) İstanbul, 3(%14,28)  Malatya, 2(%9.5) Ankara’nın 

öne çıktığı görülmüştür.  Plastik Cerrahi branşının 30(%64,0) Antalya, 11(%23,25) İstanbul, 

6(%12,775) Ankara’nın öne çıktığı görülmüştür.  Beyin Cerrahi branşında 22(%71) Ankara, 

2(%6,4) İstanbul, 4(%13) İzmit, 3(%9,6) Konya’nın öne çıktığı görülmüştür. Genetik alanında ise 

4(%50) İstanbul, 2(%25) Ankara ve Antalya’nın öne çıktığı görülmüştür. Onkoloji branşında 

7(%77,8) İstanbul,  2(%22,2) Ankara’nın öne çıktığı görülmüştür.  Nöroloji branşında 6(%60) 

İzmir, 2(%20) ile Ankara ve İstanbul’un öne çıktığı görülmüştür. Enfeksiyon hastalıkları 

branşında 3(%60) Konya ve 2(%40) İstanbul öne çıkmıştır. Dermatoloji branşında ise; 2(%33.3) 

Ankara, Antalya ve İstanbul illeri dağılımı birlikte paylaşmıştır. Göz hastalıkları branşında 3(%60) 

İstanbul ve 2(%40) Ankara ili öne çıkmıştır. Kardiyoloji branşında ise 26(%89,6) Ankara, 

3(%10,4) İzmir ili öne çıkmıştır. 

 

Katılımcıların sağlık kenti olması için gerekli olan kriterlerin nerle olduğu 

sorulduğunda;   

41(%16,4) Uzman veya uzmanlaşmış Hekim sayısı,  

35(%14,0) İleri teknolojik araç ve laboratuar,  

30(%12,0) İldeki donanımlı hastane  sayısı,  

20(%8,0) İlin nüfusun,  

15(%6,0) konaklama ve Şehrin sosyal hayatı, 

12(%4,8) hastanelerin fiziki durumu,  

10(%4,0) Vasıflı sağlık personeli yeterliliği ve kaliteli hizmet verebilme,  

9(%3,6) Kent ekonomisi, 

7(%2,8) Ulaşım ve ulaşabilirlik, Reklam, Sağlık hizmet bedeli  

6(%2,4) Bilimsel çalışma yapma, 
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4(%1,6) Temizlik+Kurumlar arası sevk zinciri+ Hijyen ve Temizlik+Güvenlik, 

3(%1,2) Tıp Fakültesi olması ve Hasta Çeşitliliği olarak sıralamışlardır. Görüleceği üzere ilk 

sıralarda sağlık açısından iyi yetişmiş hekim ve ileri teknolojik araçlar gelmektedir. 

 

‘Dünyada Sağlık Kenti alarak hangi Ülkelerin markalaştığını düşünüyorsunuz’ 

sorusuna katılımcıların sağlık kenti olduklarını düşündüklerin ülkelerin sıralamasında 91(36,4) 

Amerika, 37(%14,8) Türkiye ve İngiltere, 21(%8,40) Almanya, 17(%6,8) Fransa, 13(%5,2) Japonya, 

Kanada 10(%4), İsviçre 8(%3.2), İsrail ve Norveç 5(%2), Danimarka ve İtalya 3(%1.2) yer almıştır. 

Türkiye bir çok eksiklikleri olsa da dünyada sağlık kenti olarak üçüncü sırada Türkiye yer almıştır. 
 

 

Sonuç: Türkiye’de sağlık karar vericilerin, alacakları kararlarda şu hususları dikkate almaları 

gerekmektedir: 

-Sağlık kenti denildiğinde akla gelen ilk iller büyükşehirler, ulaşımın, nüfusun, gelişmişliğin 

büyük olduğunu illerdir.   

- Sağlık kenti denildiğinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler ilk sırada görülürken, 

Antalya, Kayseri, Adana, Bursa gibi şehirler 20 yıl sonraki sağlık kenti olma beklentisinin olduğu 

görülmektedir. 

-Şehirlerin sağlık alanında branşlaşmasının avantaj ve dezavantajlarının neler olacağı 

irdelenmelidir. 

-İlk sıralarda sağlık açısından iyi yetişmiş hekim ve ileri teknolojik araçlar beklentisinin 

olduğu görülmektedir. 

-Türkiye bir çok eksiklikleri olsa da dünyada sağlık kenti olarak üçüncü sırada Türkiye yer 

almıştır. 

 Çalışmanın bulguları doğrultusunda hekimlerin gözüyle ‘Sağlık Kenti’ gerek ülke gerekse 

kent ekonomisine yön vermesi açısından değer kaydetmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: markalaşma, markalaşma stratejileri, sağlık kenti 
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Günümüzde artan rekabet koşullarında kuruluşların bir adım öne çıkabilmesi için farklı pazarlama 

tekniklerini kullanmaları zorunluluk halini almıştır. Özellikle sağlık gibi pazarlama faaliyetlerinin 

hukuki gerekçelerle kısıtlı olduğu alanlarda yeni pazarlama metotları önem kazanmaktadır. Sağlık 

kuruluşlarının misyonlarından biri de toplum sağlığını yükseltmektir. Bu noktada düşük maliyetli ve 

yüksek etkili bir pazarlama yöntemi olan gerilla pazarlama yöntemleri öne çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı gerilla pazarlamasına ilişkin literatürün incelenmesinin yanı sıra, özellikle sağlık 

alanında gerilla pazarlama örneklerini derlemektir. 

Amaç: Çalışmanın amacı gerilla pazarlama konusunu ve sağlık alanında uygulanan gerilla 

pazarlama örneklerini irdelemektir. 

Önem: Gıda bu konuya yeterince değinilmediği görülmüştür. Bu çalışmanın sağlık alanına katkı 

sağlaması amaçlanmaktadır.  Çalışmada incelenen sağlık alanında gerilla pazarlama örnekleri, söz 

konusu alanda gerçekleştirilecek halk sağlığı kampanyalarına referans olacaktır.  

Araştırma Yöntemi: Kuramsal  çerçeve  içinde  gerilla pazarlama konusu    betimlenmiş ve ilgili 

kavramların açıklanması sonrasında sağlık alanında gerilla pazarlama örnekleri görsellerle 

desteklenerek aktarılmıştır. Çalışmada ulusal ve uluslar arası literatürden yararlanılmıştır. 

Gerilla Pazarlama 

Gerilla pazarlaması 1984 yılında Jay Conrad Levinson tarafından kısıtlı bütçesi olan kuruluşlar için 

ortaya atılmış ve zamanla geleneksel olmayan pazarlama kampanyaları için kullanılan bir isim haline 

gelmiştir(Wikipedia).  Bu kavramın babası olan Levinson gerilla pazarlamasını şöyle ifade eder; 

“Ruhu ve esası aynı kalan gerilla pazarlaması; kar ve memnuniyet gibi geleneksel hedeflere para 

yerine enerji harcayarak geleneksel olmayan yollarla ulaşmak”(Levinson, 2014). 

Gerilla pazarlama minumum bütçe ile maksimum sonuçlar almak olarak tanımlanabilir ve küçük  

işletmelerin büyük işletmelerle yarışmasına olanak tanır. Gerilla pazarlamasında imkanlar hayal 

gücünüzle sınırlıdır. Yaratıcı bir gerilla pazarlama planı ile işinizi geliştirecek  çeşitli yollar 

bulabilmenin yanı  sıra çevredeki diğer işletmelerin size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz(Richard, 

2011:9). 

Gerilla pazarlaması -viral, taban, kutu dışı- gibi birçok kelimenin ötesinde kendi yaratıcılığınızı ve 

mevcut araçlarınızı kullanarak müşterilerle gerçek bir bağ yaratmaktır. Gerilla pazarlamasının en iyi 

yanı,  o anki pazarlama hedefleriniz değerlendirerek,  zaten sahip olduğunuz birçok araçla bir 

kampanya başlatmanızın mümkün olmasıdır (Margolis ve Garrigan, 2008:11). 

Gerilla pazarlamanın temelinde gerilla savaş taktiği ve uygulanan aşamalar yatmaktadır. Gerilla 

pazarlama tıpkı bir gerilla savaşçısı gibi dikkati başka bir tarafa çekmeye çalışır. Bunu yaparken de 

değişik, şaşırtıcı stratejiler kullanır(Çeltek ve Bozdoğan, 2012:4789). 

Müşterilerin en önemli silahı seçme şansına sahip olmalarıdır. Küresel duvarların yıkıldığı, iletişimin 

arttığı dünyada artan rekabet, işlemelerin  hızla değişen ortamda dikkat çekmeleri için 
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kamçılamaktadır.İşletmeler “ürünlerinin ne kadar iyi olduğunu”  müşterilere anlatmak için yeni yolar 

kullanmak zorundadır ve bunun için anahtar nokta gerilla gibi düşünmektir(Margolis ve Garrigan, 

2008:25). 

Gerilla savaşı “küçük işletmelerce büyük işletmelere karşı uygulanan” (Kotler, 2007) bir yöntem olsa 

da günümüzde birçok kurum tarafından kullanılmaktadır. 

Klasik pazarlamacıların  aksine  gerilla pazarlamacılar paradan çok bilgi, enerji, zaman ve 

yaratıcılığa yatırım yaparlar. Gerillalar tutumlu bir şekilde para harcarken ürün ve hizmetlere 

yatırımda; tek kullanımlık ürünler(promosyon) ve güvenilir çağrı merkezi sistemleri, şirket logosu 

gibi ürün/hizmetlere harcanan para arasındaki farkı anlayabilirler. (Levinson ve Meyerson,2008:6,7).  

Gerilla pazarlamayı diğer pazarlama metotlarından ayıran bir özelliği de beklenmedik yerlerde 

müşterinin karşısına çıkmasıdır. Gerilla pazarlama çevreyi en iyi şekilde kullanır. Razzaq ve ark. 

(2013) çalışmalarında tren istasyonları, tuvaletler gibi beklenmedik alanlarda bulunan gerilla 

reklamların; alışveriş merkezleri, kamusal dış mekânlar gibi reklamların sıkça görüldüğü alanlardan 

daha etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Cinnamon (2014), gerilla pazarlama yöntemlerinin kullanıldığı gerilla reklam kampanyalarının halk 

sağlığı sorunlarına etkisini incelediği çalışmasında sağlık ile ilgili konularda kullanılan gerilla 

reklamcılığın geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullanıldığı sunumlardan daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Günümüzde satış tutundurma faaliyetlerinin maliyetlerinde artış olmasına rağmen, söz konusu 

faaliyetlere daha çok para harcamak verimliliği garantilememektedir. Bu noktada gerilla pazarlamacı 

maliyetleri arttırmadan algı ve üründe farklılık yaratarak kar marjını arttırır(Ay vd.., 2010:281). 

Sağlık Alanında Gerilla Pazarlama Örnekleri 

Pazarlamanın en güçlü eli reklamdır. Kişiler günde ortalama 3000 reklam mesajına maruz 

kalmaktadır (Myszewski, 2015). Bu nedenle her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki kampanyalarda 

kullanılan metotların dikkat çekici olması gerekmektedir. Bu bölümde sağlık alanında gerilla 

pazarlama metotlarının kullanıldığı görsel öğelerle desteklenerek aktarılacaktır. 
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Kaynak: http://bjoli.blogspot.com.tr/2015/12/anti-sigara-gerilla-pazarlama-ornekleri.html 

 Araç egzozuna ve çöp tenekesine yerleştirilmiş “Sigara içtiğinizde böyle görünüyorsunuz.” 

yazılı levhalar, halk sağlığında davranış değiştirmeye yönelik olarak gerilla pazarlamasına iyi 

bir örnektir. 

 

Kaynak: http://www.slideshare.net/arts118/100-guerrilla-marketing-examples/65-63 

Çöp tenekesinin sigara söndürme alanındaki göz bebeği tasarımı,  üzerindeki  “Sigara içmek körlüğe 

sebep olur” yazısı ile mesajını hedef kitleye etkili bir biçimde aktarıyor. 

 

Kaynak:  ://www.slideshare.net/arts118/100-guerrilla-marketing-examples/65-63 

Akciğer şeklinde dizayn edilmiş izmarit kutusu 

http://bjoli.blogspot.com.tr/2015/12/anti-sigara-gerilla-pazarlama-ornekleri.html
http://www.slideshare.net/arts118/100-guerrilla-marketing-examples/65-63
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Kaynak: http://inagorillacostume.com/2011/guerrilla-marketing-cancer-bus-stop-free-sunscreen/ 

 

 

Kaynak: http://www.arageek.com/wp-content/uploads/Swiss-Cancer-Foundation.jpg 

Krebsliga Schweiz isimli kanserle savaş kuruluşu; cilt kanseri ile ilgili farkında lığı arttırma amacı 

taşıyan kampanyasında gündelik hayatta hatırlatma amacı ile kullandığımız, “Cildimiz asla unutmaz” 

yazılı yapışkanlı not kağıtları ile  insanları kaplayarak dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştır.  

 

Avustalya’da güneş ürünleri 

pazarında bulunan bir firma 

otobüs duraklarına ücretsiz güneş 

koruyucu otomatları yerleştirip, 

güneşe maruz kalmanın kanseri 

yenmekten daha kolay olduğu,  

bilgisini de ekleyerek çok yönlü 

bir gerilla pazarlaması uyguluyor. 

http://inagorillacostume.com/2011/guerrilla-marketing-cancer-bus-stop-free-sunscreen/
http://www.arageek.com/wp-content/uploads/Swiss-Cancer-Foundation.jpg
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Kaynak: http://www.dispatch.com/content/stories/national_world/2012/04/10/appeals-court-hears-case-of-

graphic-tobacco-ads.html 

 

 

Kaynak: http://www.topdesignmag.com/32-print-media-advertisements-that-are-worth-sharing/ 

 

İngiltere Hastalık Kontrol ve Önleme Servisi, 

sigaranın sebep olduğu hastalıklardan biri olan 

gırtlak kanserine dikkatleri çekmek istediği 

afişte, 46 yaşında sigara kullanımı sebebiyle 

gırtlak kanserine yakalanmış 50 yaşındaki 

Shawn isimli hastanın ağzından –tıraş 

esnasında-  mecazlı bir  tavsiyeye yer veriyor: 

“Dikkatli olun. Boğazınızı kesmeyin”.  

 

Hindistan’da bulunan AMRİ 

Hastaneleri afişte hastalık belirtileri 

sebebi ile günlük aktivitelerin de 

zorlaşacağını anlatmak istemiş ve 

“Parkinson’un belirtileri kontrolden 

çıkmadan bize gelin”  notu ile 

Parkinson hastalığında erken teşhise 

vurgu yapmıştır.  

 

http://www.dispatch.com/content/stories/national_world/2012/04/10/appeals-court-hears-case-of-graphic-tobacco-ads.html
http://www.dispatch.com/content/stories/national_world/2012/04/10/appeals-court-hears-case-of-graphic-tobacco-ads.html
http://www.topdesignmag.com/32-print-media-advertisements-that-are-worth-sharing/
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Kaynak: http://www.wordstream.com/blog/ws/2014/09/22/guerrilla-marketing-examples 

Ağız bakım ürünleri satışı yapan firma,  diş fırçası şeklinde tasarlanmış dondurma çubuğuna kendi 

logosunu ekleyerek ve “ diş fırçalamayı unutmamayı hatırlan yazısı”  ile çocuklara(ve büyüklere) 

ağız sağlığının önemini hatırlatıyor. Firma,  gerilla pazarlamasını diğer pazarlama metotlarından bir 

adım öne çıkaran özelliğini etkili biçimde kullanmış: “Beklenmedik ve şaşırtıcı!”  

 

 

Kaynak: https://www.pinterest.com/digitalimit/pharma-ads/ 

 

Patil Hastanesi hazırladığı posterde,  

mermilerle dolu ilaç paketinin 

bulunduğu resmi  ”Kendinizi 

doktorunuzdan daha iyi iyileştirebilir 

misiniz?” sorusu ile destekleyerek 

bilinçsiz ilaç kullanımının zararına 

vurgu yapıyor. 

 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2014/09/22/guerrilla-marketing-examples
https://www.pinterest.com/digitalimit/pharma-ads/
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Kaynak:http://www.smashingapps.com/2008/05/30/28-incredible-and-creative-advertisements-i-have-ever-

seen.html  

Kızılhaç’ın kan bağışı gereksinimini anlatan “Gönüllülere ihtiyaç var.”   yazılı poşeti. 

Kaynak:http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/122-must-see-guerilla-marketing-

examples/ 

Bir spor salonu ve spor aletleri firmasının kilo kontrolüne vurgu yapan “basküllü otobüs durağı” 

http://www.smashingapps.com/2008/05/30/28-incredible-and-creative-advertisements-i-have-ever-seen.html
http://www.smashingapps.com/2008/05/30/28-incredible-and-creative-advertisements-i-have-ever-seen.html
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Kaynak:http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/122-must-see-guerilla-marketing-

examples/  

UNICEF’;   “Susadınız mı? Dünya’da milyonlarca insan temiz suya erişemiyor. Her gün 4200 çocuk 

suyla ilgili hastalıklar yüzünden ölüyor. Gelişen ülkelere temiz su sağlamasına yardım et. Pis su 

içmezdin. Kimse içmemeli. Sadece1 dolar bir çocuğun 40 gün temiz su içmesini sağlar.”  yazan 

“kirli su otomatı”  ile önemli bir halk sağlığı sorununa yaratıcı bir şekilde dikkat çekiyor. Bu sebeple 

sağlıkta gerilla pazarlamasının başarılı bir örneği sayılabilir. 

Sonuç: Pazarlama; sadece satış odaklı değil, değişen dünya düzeninde bireylerde davranış değişikliği 

yaratmaya yönelik faaliyetleri içeren bir alandır. Kullanılan pazarlama metotları ise etkinliğini 

sürdürmek adına çağa uyum sağlamak durumundadır. Sağlık gibi kritik bir alanda uygulanan gerilla 

pazarlama, turizm gibi birçok sektörde gerilla pazarlama uygulamalarına ilişkin çalışmalar 

mevcutken sağlık alanında söz konusu alanda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Halk sağlığı 

kampanyalarının etkili olması için metotlar etkileyici, alışılmışın dışında metotlar kullanması 

gereklidir. Gerilla pazarlaması bu özelliklerinin yanı sıra düşük maliyetli oluşu ile de uygulayıcıları 

cezp etmelidir.  Çalışmada verilen örnekler etkili sağlık pazarlaması kampanyalarına referans 

olabilecek niteliktedir.  

 

Kaynakça:  

Ay, C. Aytekin P. Nardali S., (2010). “ Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical 

Problems in Guerilla Advertising” American Journal of Economics and Business 

Administration 2 (3): 280-286 

Cinnamon,  K., (2014). “The Efficacy of Guerrilla Advertising Campaigns on Public Health Issues” . 

The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 5, No. 1, ss.24-34 

Çeltek, E. Bozdoğan, M. , (2012). “Alternatif Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Gerilla Pazarlama: 

Uygulanmış Gerilla Pazarlama Reklam Örneklerinin İncelenmesi Ve Turizm Sektörü İçin 

Model Önerileri”  Journal of Yaşar University, 28(7) ss.  4788 - 4812 

http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/122-must-see-guerilla-marketing-examples/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/122-must-see-guerilla-marketing-examples/
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Sağlık Hizmeti Sunumunda Sosyal Pazarlama: E-Nabız Uygulamasının Bilinirliği 
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Amaç: Sağlık hizmetlerinde E-Nabız uygulamasının sağlık sektörü çalışanları ve tüketiciler 

tarafından bilinirliğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Önem: Sağlık hizmetleri pazarlaması ilgili olarak yapılan sosyal pazarlama çalışmalarına 

bakıldığında organ naklinin önemi, sigaranın zararları ve sigara kullanımın azaltılması gibi 

çalışmalar yapıldığı görülmektedir. İnsanlar birçok konu hakkında bilgi sahibi olmak isterler ve bu 

istek-ihtiyaçları konusunda sosyal pazarlama kampanyaları yoluyla bireylerin/toplumların yeni bilgi 

ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yeni kullanımda olan E-Nabız (Kişisel 

Sağlık Sistemi) uygulaması bu bakımdan sosyal pazarlama kapsamında değerlendirilmiş ve bilinirliği 

araştırma konusu yapılmıştır.  

Araştırma Yöntemi: Öncelikli olarak literatür araştırması yapılmış, konuyla ilgili kitaplar, 

makaleler, tezler ve diğer yayınlar incelenmiş ve çalışmanın teorik kısmı hazırlanmıştır. Sonrasında 3 

üç bölümden ve toplamda yirmi yedi sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun 

hazırlanmasında Bahar Yaşin ve Hilal Özen’in (2011) “Gender Differences in The Use of Internet 

for Health Information Search” isimli çalışmasından faydalanılmıştır. Anketler yüz yüze görüşme 

şeklinde uygulanmış, yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda anket formları 

katılımcılara teslim edilmiş ve makul bir süre sonra iade alınmıştır. 300 anket formundan 273 

değerlendirilebilir anket formu elde edilmiştir. Anket verileri SPSS Paket Programı ile analiz 

edilmiştir. Sağlık hizmeti tüketici/hastalarına uygulanan anket formu Cronbach’ Alpha Değeri 0,844, 

sağlık çalışanlarının değerlendirildiği anketin ise Cronbach’ Alpha Değeri 0,847 olarak bulunmuştur. 

Bulgular: Araştırmaya katılan tüketici/hastaların “E-Nabız’ı (Kişisel Sağlık Sistemi) daha önce 

duydunuz mu?” sorusuna verdikleri yanıtlara göre,sağlık hizmeti alan tüketicilerin/hastaların %51,1’i 

E-Nabız (Kişisel Sağlık Sistemi) uygulamasından haberdar olduklarını, %48,9’u ise uygulamayı 

daha önce duymadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan tüketici/hastaların “E-Nabız 

uygulamasından ne şekilde haberdar oldunuz?” sorusunu %50,4’ü yanıtlamış, %49,6’sı ise bu soruyu 

yanıtlamamıştır. Tv reklamlarını işaretleyenler %46,5, İnterneti işaretleyenler %42,3, Tanıdıklar 

cevabı verenlerin oranı %16,9’dur. Katılımcıların e – Nabız uygulamasından haberdar olanların daha 

çok, Tv reklamları ve internet yoluyla haberdar oldukları söylenebilir. Tüketici/hastaların “E-Nabız 

uygulamasını kullanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin bulgulara göre toplam 141 

katılımcıdan 132’si bu soruyu cevaplandırmıştır. Katılımcıların %28’i bu soruya Evet cevabı 

verirken, %72’si ise Hayır cevabı vermiştir. Katılımcıların E-Nabız uygulamasını kullanım oranının 

düşük olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının “E-Nabız’ı (Kişisel Sağlık Sistemi) daha önce duydunuz 

mu?” sorusuna verdikleri yanıtlara göre, sağlık çalışanlarının %71,2’nin E-Nabız (Kişisel Sağlık 

Sistemi) uygulamasından haberdar olduklarını, %28,8’i ise uygulamayı daha önce duymadıklarını 

ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının “E-Nabız uygulamasından ne şekilde haberdar oldunuz?” 
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sorusuna verdikleri yanıtlara göre sağlık çalışanlarının %66,7’si  bu soruyu yanıtlamış, %33,3’ü ise 

bu soruyu yanıtlamamıştır. İnternet seçeneğini işaretleyenler %36,8, Tv reklamları seçeneğini 

işaretleyenler %28,8, Tanıdıklar seçeneğini işaretleyenler ise%20,8’dir. Katılımcıların e – Nabız 

uygulamasından haberdar olanların daha çok, Tv reklamları, internet ve tanıdıklar yoluyla haberdar 

oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının “E-Nabız uygulamasını kullanıyor 

musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin bulgulara göre 132 katılımcı bu soruyu 

cevaplandırmıştır. Katılımcıların %18,2’si bu soruya Evet cevabı verirken, %81,8’i ise Hayır cevabı 

vermiştir. Sağlık çalışanlarının, E-Nabız uygulaması kullanım oranının düşük olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Sağlık hizmeti alan tüketicilerin anket formunda yer alan ifadelere verdikleri yanıtlara göre 

bilinirlik düzeyleri %60,24 ve standart sapması 8,36 olarak bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının ise 

yine anket formunda bulunan ifadelere verdikleri yanıtlara göre 62,51 ve standart sapması 9,83 

olarak bulunmuştur. Bu verilere göre hem sağlık tüketicilerinin hem de sağlık çalışanlarının e – 

Nabız uygulamasının orta üstü seviyede bilinirliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hem sağlık 

hizmetleri tüketicilerinde hem de sağlık çalışanlarında e – Nabız uygulamasının araştırmaya 

katılanlar tarafından kullanımının yaygın olmadığı görülmektedir. Ayrıca sağlık çalışanları ve 

tüketiciler tarafından tv reklamları ve internet yoluyla uygulamadan bilgi sahibi olunduğu 

görülmektedir. Bu nedenle billboard, gazete ve dergi gibi mecralarda yer alması uygulamanın hem 

bilinirliğine hem de kullanım oranının artmasını sağlayacaktır. Sosyal pazarlama uygulamalarına yer 

verilmesi bireyden yola çıkarak toplumun fayda düzeyini arttıracaktır ve kurumsal itibara da katkı 

sağlayacaktır. Yine sosyal pazarlama faaliyetlerinin sağlık hizmetleri sunumunda kullanılması 

teknoloji yoğun çalışan sağlık kuruluşlarının, yeni uygulama ve gelişmeler hakkında bireyleri daha 

hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacaktır. 
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Amaç:  Sağlık hizmetlerinin finansman sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kooperatifçilik 

modeli önerisi getirilecektir. Bu bağlamda kooperatifçiliğin ne olduğunun ortaya konması, sağlık 

hizmetlerine uyarlanması ve uygulama örnekleri ortaya konulacaktır. 

Önem: Sağlık ekonomisinin önemli konularından sağlık sigortacılığının sürekliliği üzerinde en çok 

düşünülen konulardan biridir. Ancak;  bu konu sağlık sigortacılığının çıkma nedenini kavramadan 

anlaşılacak ve konuya çözüm getirilebilecek bir olgu değildir. Verilen sağlık hizmetleri ülkelerin 

üretimlerine ara vermeksizin arttırmanın karşılığında sunulmaktadır. Bununla birlikte sağlık 

hizmetlerinin diğer mal veya hizmetlere göre bir bireyin katlanabileceğinin çok üzerinde maliyetlerle 

sunulduğu düşünüldüğünde sağlık sigortacılığının ortaya çıkışı söz konusu olmaktadır. Sağlık 

sigortacılığı mevcut yapıda sağlık hizmetlerinin doğasında olan bilgi asimetrisinin doğurduğu ters 

seçim ve ahlaki tehlike riskleriyle karşı karşıyadır. Sağlık durumlarının kötü olduğunu düşünen 

kimselerin kendilerini sigortalatmak konusunda diğerlerine göre daha istekli olması ve bunun 

günümüz sigorta şirketleri tarafından risk primi olarak poliçe fiyatlarına eklenmesi sonucu ortalama 

sigorta primleri yükselmektedir. Sonuç olarak kötü malın iyi malı kovduğu bir ortamda sigorta 

şirketlerinin ters seçim yapma olasılıkları da bu yaklaşıma göre artmaktadır. Ancak sağlık 

hizmetlerinin talep esnekliğinin katı olduğu düşünüldüğünde bu durum daha sağlıklı bireylerin 

risklerinin çok üzerinde bedellerle sigortalanmalarına neden olmaktadır. Ahlaki tehlike ise 

sigortalının sağlık durumunu gizlemesi veya aşırı hizmet kullanımı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

tip problemlerin önüne geçme ve sağlık hizmeti sunumu noktasında kooperatif tipi sağlık 

sigortacılığının çözüm önerileri barındırması açısından ilgili çalışma önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma literatür tarama ve derleme yolu ile oluşturulmuştur. 

Bulgular: Kooperatifçilik; insanların gönüllü olarak bir araya gelip ekonomik, sosyal ve kültürel 

ihtiyaç ve amaçlarını karşılamak için müştereken sahip olunan ve demokratik olarak yönetilen özerk 

birliklerdir. Kooperatifler, dayanışma, öz-sorumluluk, eşitlik ve dürüstlük değerleri üzerine 

kuruludur (http://ica.coop/en/what-co-operative, Erişim Tarihi: 03.08.2016). Bu noktada asıl 

üzerinde durulması gereken kooperatiflerin neden kurulduklarıdır. Öncelikle kooperatifler piyasadaki 

rekabet gücünden korunmak için kurulurlar. Özellikle rekabet amaçlı fiyat farklılaşmalarında tekil 

olarak faaliyet gösteren çiftçilerin zarar görmeleri kendi tarımsal faaliyet alanlarında kooperatif 

kurmalarını sağlamıştır (Valentinov ve Illiopoulus, 2013). Kooperatifleşip bir araya gelerek yatırım 

maliyetlerini azaltmak esastır. Daha ötesinde kooperatif adıyla satılan ürünlerin markalaşması ve 

buna bağlı olarak piyasada kooperatifin bir güç haline dönüşebilmesi mümkün olabilecektir. 

Kooperatifleşmenin kurulma nedenlerinden biri de piyasada kar amaçlı şirketlerin yatırım yapmak 

için kıymetli bulmadıkları ve özellikle kırsal bölgelerdeki talebin karşılanması noktasında bu 

boşlukları (niş alan) doldurulmasıdır. Ancak bu talep bireysel girişimlerle de karşılanabilecek 

nitelikte de olamamaktadır. Bu yüzden ihtiyaç sahiplerinin ekonomik işbirliği sağlayıp bir araya 

gelmeleriyle(kooperatifleşerek) ilgili hizmetleri hem üyelerine hem de kooperatif dışındakiler için 

http://ica.coop/en/what-co-operative
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üretip sunması gerekecektir. Şirketleşecek kadar sermayeleri olmayan ama aynı zaman tekil olarak 

da başarılamayacak bu işler üretim kooperatiflerinin kurulmasıyla aşılabilecektir. Niş alanlar mal 

veya hizmetlerin sürdürülebilir fiyatlardan sağlanması veya özgün ihtiyaçların karşılanması şeklinde 

oluşmaktadır. Örneğin Derby’de, bölge halkı işçi kooperatifi olarak işletilen organik gıda marketini 

kurmuştur. Bu market aynı zamanda niş alanı değerlendirerek yaşlı ve engelli kişiler için evlere 

servis hizmeti de sunmaktadır (Hunter, 2011).  

 Sağlık sigortacılığında ise öncelikle kooperatif sağlık sigortalarının tüketim kooperatifleri 

oldukları bilinmelidir. Tüketim kooperatifleri mal ve hizmetlerin olası en düşük fiyatla veya gerçek 

değerinde satın alınmasını ve dahası üyelerine gelir sağlama amacını gütmektedir (Birchall, 2009). 

Bu tüketim kooperatifleri özellikle de düşük gelirli tüketicilerin ihtiyaçların karşılanmasında 

ekonomik güçlerin bir araya getirilmelerini sağlamaktadır (Mülayim, 2013). Kooperatif tipi sağlık 

sigortacılığında mütüel/tekafül sigortacılık uygulanmaktadır. Tekafül sigortacılığında sigortalayan ile 

sigortalanın aynı kişilerdir; üyelerinin bizzat sahip olduğu ve yönettiği sigorta işletmeleridirler. Bir 

yandan kooperatif üyelerine sağlık sigortası kapsamı sunulurken piyasadaki sağlık sigortası 

poliçelerine göre üyelerin gelirleri dikkate alındığında daha hesaplı bir seçenek sunulmaktadır. 

Geleneksel sigorta şirketleri yıllık aldıkları prim karşılığında sağlık hizmetleri teminatları sağlarken 

ahlaki tehlike ve kar faktörlerini riziko olarak değerlendirmekte ve sigorta bedellerini arttırmaktadır. 

Bununla birlikte kullanılan sağlık hizmetleri için yılsonunda sigorta bedeli ödenmiş olabilir. Ancak; 

sağlık sigortası kooperatifinde kar amaçlı olmadığı ve üyeleri zaten kooperatifin sahibi oldukları için 

gereksiz sağlık hizmeti kullanıma gitme tehlikesi (ahlaki tehlike) söz konusu değildir. Sağlık sigorta 

kooperatifinde yılsonunda bakiye olarak kalan üyelik bedelleri üyelere kullanım yoğunluğuyla ters 

orantılı şeklinde iade edilir. Ancak kooperatif yönetimi bunu ihtiyaç amaçlı risturn olarak 

dağıtmayabilir (Üstün, 2014). Bununla birlikte, kooperatif dışından kişileri sağlık sigortasına üyesi 

yaparak risturnden daha fazla pay alma imkânı vardır. Dahası kooperatif üyelerinin yıllara göre 

sağlık sigortasının hasarlarına etkisi az ise, kademeli olarak üyelik bedelleri azaltılabilir. Kooperatif 

tipi sağlık sigortalığına örnek olarak Kaiser Permanente gösterilebilir. Kaiser Permanente 1945 

yılında kurulan, Kaiser Sağlık Planı Kurumu, Kaiser Hastaneler Kurumu ve faaliyet gösterdiği sekiz 

bölgede yer alan Permanente Sağlık Grupları olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşan bir sağlık 

kooperatifidir. Permanente Sağlık Grupları Kaiser Permanente sağlık planına sahip üyeler için aylık 

sabit ücretlerle çalışan hekim grupları olup birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında fiziki 

muayene, tanı, tedavi, konsültasyon ve gerektiğinde Kaiser Hastanelerine sevk gerçekleştirmek gibi 

poliklinik hizmetleri sunarlar. Bu yapısıyla Health Maintance Organizations(HMO) özelliği 

göstermektedir. Sağlık İdame Organizasyonları(HMO) sigorta kuruluşları tarafından işletilen, sağlık 

planlarının bu kuruluşlarca sağlanan hizmetler için geçerli olduğu ve sistem içerisinde zorunlu sevk 

zincirini barındıran bir yapıdır (Pilzer ve Lindquist, 2015). Kooperatif tipi sağlık sigortası aynı 

zamanda da üyelerinin sağlıklı kalmalarını sağlayan bir nitelik göstermektedir. Aksi halde sigorta 

hasarları artacak ve sağlık sigortasının sürdürülebilirliği tehlikeye girecektir. Bu kapsamda diyabet, 

koroner arter kalp hastalığı, inme gibi kronik hastalıklardan korunmaya yönelik programlar 

düzenlemektedir. Bu programlar örneğin kardiovasküler hastalar için kan şekeri, lipit ve kan basıncı 

gibi ölçümlerin yapılmasını içerirken ve diyabet hastaları için de yine bunlarla birlikte sigara 

bıraktırma, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü gibi olumlu sağlık davranışlarının 

geliştirilmesini içermektedir. Benzer şekilde kalp hastalıkları mortaliteleri Kaliforniya geneline 

kıyasla daha düşüktür. Kaiser Permanente klinik kalite konusunda dünya standartlarında hastane 
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olmayı sağlayacak bir takım stratejik öncelikler belirlemiştir. Bu doğrultuda Kaiser Permanente 

hastaneleri klinik performansı artırmak ve hastane kaynaklı enfeksiyon, basınç ülseri(debikübitus 

ülseri), hasta düşmeleri gibi advers olaylarından korunmak için kollektif çalışmalar yürütmektedir 

(Mccarthy vd.,  2009).  

Sonuç: Sonuç olarak bu tür faaliyetlerin üyelik bedellerinden karşılandığı düşünülürse sağlık 

sigortacılığının finansman alanlarının kooperatif tipinde çeşitlendiği görülmektedir. Bu açıdan 

kooperatif tipi sağlık sigortası fırsat maliyeti en düşük olan yolu seçerek sigortanın 

sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Ülkemizde ise informal cepten ödemelerin sağlık hizmeti alanlar 

içinde %28 olmak üzere oldukça yüksektir (Tengilimoğlu vd., 2015). Özellikle bu ödemeleri 

yapanların %76.4’ün alt gelir grubuna ait olduğu düşünüldüğünde kooperatif tipi sağlık 

sigortacılığına uygun iklimin oluştuğunu söylenebilir. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastanelerde yönetim sorumluluğu bulunan personelin stratejik 

planlamaya yönelik farkındalık düzeyini bazı değişkenler açısından analiz etmektir.  

Önem: Stratejik planlama, sağlık kurumlarında uygulanabilecek pek çok sayıdaki stratejik yönetim 

aracını kullanabilmek için bir yol sağlamaktadır. Sağlık kurumlarında yönetim sorumluluğu taşıyan 

her bir personelin bu yolu ne ölçüde kullanabileceğini görmek adına, öncelikle farkındalık düzeyinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede kurumun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi yönündeki ilk 

adım atılmış olacaktır. Bu bağlamda çalışma, sağlık kurumlarında stratejik yönetim araçlarının 

mevcut yönetim kadrosuyla ne ölçüde kullanılabileceğine ilişkin bir öngörü aracı olarak 

değerlendirilebilir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada kullanılan ölçek, Yakut ve Korkmazyürek (2012) tarafından 

yapılan ‘’Stratejik Planlama Farkındalığı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Güvenirliği ve 

Geçerliği’’ konulu çalışmadan alınmıştır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar bilgi, algı ve 

süreç boyutlarıdır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’ lilikert ölçeğine göre derecelendirilmiştir 

(1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle 

katılmıyorum). 

Araştırma kapsamında veri elde etmek için, bir hastanede görev yapan ve yönetim sorumluluğu 

bulunan 30 idari personelin %60’ına(18 kişi)ve  60 sağlık personelinin %25’ ine (15 kişi),toplamda 

ise 90 yönetici personelin %37’ sine (33 kişi) yüz yüze anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen 

veriler, SPSS 22 programı kullanılarak tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiki analizlere tabi 

tutulmuştur. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiki analizler ile boyutlar ve bağımsız gruplar 

arasındaki ilişkileri ve farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla birlikte, ölçekteki ifadeler 

puanlamaya tabi tutularak ölçekte bulunan üç boyuta yönelik katılımcıların farkındalık düzeyinin 

ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda öncelikle, katılımcıların ölçekteki her bir boyuta ilişkin 

katılım düzeyleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bilgi boyutunda yer alan 11 ifadeye verilen yanıtların (1’ 

den 5’ e) ortalamaları katılımcı sayısıyla çarpılarak bilgi boyutuna ilişkin farkındalık puanı 

hesaplanmıştır. Aynı hesaplama yöntemi algı ve süreç boyutlarında da uygulanmıştır. Farkındalık 

düzeyini kategorize etmek üzere 33 katılımcının her bir ifadeye ilişkin verdiği yanıtın en yüksek skor 

(5=kesinlikle katılıyorum) olduğunu varsayarak, katılımcı sayısıyla en yüksek skor çarpılmıştır 

(33*5=165). Aynı şekilde en düşük skor da (1=kesinlikle katılmıyorum) katılımcı sayısıyla 

çarpılmıştır (33*1=33). Elde edilen sonuçlar, gruplama yöntemiyle kategorize edilerek düşük, orta ve 

yüksek farkındalık düzeyi belirlenmiştir (33-77’ den az, 77-121’ den az, 121-165’ den az) 

(web.itu.edu.tr, 2016).  

Bulgular: Katılımcıların %42,4’ ü kadın ve %57,6’ sı erkeklerden oluşmaktadır. %3’ü ortaöğretim, 

%27,3’ ü önlisans, %33,3’ ü lisans ve %36,4’ ü yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüştür. %24,2’ si 

3-6 yıl, %42,4’ ü 7-10 yıl ve %33,3’ ü 11 yıldan fazla bir zamandır sağlık sektörde çalışmaktadır. 

Yöneticilik düzeyinde görev yapan idari personel oranı %36,8 iken sağlık personeli oranı %63,2 dir. 

Buna karşılık yönetici yardımcılığı düzeyinde görev yapan idari personel oranı %78,6 iken sağlık 

personeli oranı %21,4’ ü oluşturmaktadır.  

mailto:asoysall@ksu.edu.tr
mailto:skiran@ksu.edu.tr
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Karşılaştırmalı istatistiki analizler sonucunda boyutlardan algı boyutu ile çalışanların idari 

departmanda mı ya da sağlık departmanında mı görev yaptığı arasında anlamlı (0,044<p=0,05) bir 

farklılık gözlemlenmiştir. Tanımlayıcı istatistiki analizler sonucunda ise, birim bazında herhangi bir 

stratejik planlama faaliyetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi ile kurum bazında personelin 

herhangi bir stratejik planlama faaliyetine katılıp katılmama durumu arasında anlamlı 

(0,000<p=0,05) bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Farkındalık düzeyine ilişkin yapılan 

hesaplamalarda bilgi ve süreç boyutuna ilişkin farkındalığın orta düzeyde ve algı boyutuna ilişkin 

düzeyin yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Boyut N Aritmetik Ortalama Standart Sapma Puan Aralık 

Süreç 33 3,0720  ,60437 101,38 77-121 

Bilgi 33 3,3581 ,57223 110,82 77-121 

Algı 33 4,1121 ,55720 135,70 121-165 

 

Sonuç:Yöneticilerin, idari birimlerde ya da sağlıkla ilgili birimlerde çalışma durumu, algı boyutu 

üzerinde anlamlı farklılık oluşturmuştur. Bunun sebebi olarak, idari birimlerdeki yöneticilerin, 

planlama faaliyetlerine daha fazla katılma eğiliminde olduğu düşünülebilmektedir. İdari birimlerdeki 

yöneticilerin, algı boyutuna ilişkin ifadelere verdiği yanıtların ortalaması, sağlıkla ilgili birimlerdeki 

yöneticilere nazaran daha yüksek çıkmıştır (4,2889>3,9000). Buradan hareketle stratejik planlama 

faaliyetlerinde, hizmet sunumunda ilk sırada yer alan sağlık personelinin daha fazla rol alması 

gerektiği öngörülmektedir. 

Birim bazında herhangi bir stratejik planlama faaliyetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile 

kurum bazında personelin herhangi bir stratejik planlama faaliyetine katılıp katılmadığı durumu 

arasındaki anlamlı ilişkinin nedeni olarak, birimlerin stratejik planlama faaliyetlerini kurumla eş 

zamanlı olarak planlamış olabileceği ihtimali düşünülmektedir. Buna yönelik yapılan ki-kare 

analizinde, kurum bazında herhangi bir stratejik planlama faaliyetine katılan personelin %89’ u, aynı 

zamanda birim bazında stratejik planlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Sağlık 

kurumlarında, planlamanın en önemli unsurlarından sayılabilecek birimler arası koordinasyonun 

sağlanması bakımından, eş zamanlı stratejik planlama önemli bir konu olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Sağlık kurumları, değişen çevreye adaptasyonla birlikte gelişen ve büyüyen yapılardır. Büyümeyle 

birlikte daha da karmaşık hale gelen içsel ve dışsal süreçler, yöneticiler açısından iyi yönetilmesi 

gereken bir alan haline dönüşmektedir. Bu mücadelede ayakta kalabilmek için, farklı yöntem ve 

tekniklerin kullanımı, sağlık yöneticileri açısından zorunlu hale gelmektedir. Teoride pek çok 

stratejik yönetim ve planlama araçlarından bahsedilse de, pratikte yaygın bir kullanım oranına 

erişilememiştir. Özellikle kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumları açısından bu durumun, 

üretilen hizmetin kalitesi bakımından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkündür.  

Stratejik planlama araçlarının daha etkin kullanılabilmesi için, sağlık kurumları yöneticilerinin, 

planlama faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyetlere katılım 

konusunda teşvik edilmesi ve bu yolla kişisel gelişimi destekleyici örgüt kültürünün oluşturulması 

gerektiği savunulmaktadır. 
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Amaç: Her kültür, bireylerin farkındalığı olmaksızın onları kullanarak, bireyin tüm davranışlarını 

şekillendirecek kurumların yardımıyla, kendisine özgü baskın değerlere uyum göstererek tutarlılığını 

sağlayan amaçların peşinden gider. Bireylerin davranışlarını en ziyade şekillendirecek kurumların 

başında ise, şüphesiz eğitim kurumları gelmektedir (Benedict, 1934; Akt. Cuche, 2013: 50). Eğitim 

ve dolayısıyla eğitim kurumları, toplumda var olan kültürel birikimleri genç kuşaklara aktarma 

misyonu taşımaktadır. Tutucu bir nitelik taşıyan bu misyon, toplumun varlığını, sürekliliğini ve 

bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir müfredattan müteşekkildir (Şengönül, 2007: 2).  

Tıp fakülteleri, hekim adaylarına sadece teorik bilgilerin aktarıldığı, uygulamaya yönelik becerilerin 

kazandırıldığı bir meslekî yüksekokul değil, aynı zamanda üst düzeyde bilimsel bilgi ve becerinin 

yanı sıra meslekî değerler sisteminin de aktarıldığı üniversite yapısında eğitim kurumlarıdır. Bu 

kurumlara yüklenen misyon, bilimsel bilginin kazandırılması kadar, kazanılan bilgilerin hangi amaca 

yönelik hangi araçlarla ve nasıl kullanılacağı ve bunun doğru iletişim tekniği ile hastaya 

aktarılmasını da kapsar. Dolayısıyla, üniversitenin değerler atmosferi hekim kimliğinin inşası 

açısından büyük önem arz etmektedir (Çobanoğlu, 2009: 1). Tıp fakültelerinin ya da daha kapsayıcı 

bir tabirle tıp eğitiminin hekimlik meslek kültürü açısından önemi, Sayek’in (2012) ifadeleri ile 

“Hekim gibi düşünme, hekim gibi hissetme ve davranma becerisi” kazandırması sebebiyledir. 

Medikal sosyolojik araştırmalarda ise tıp eğitimini, hekimlik meslek kültürünü tıp öğrencilerine bazı 

sosyal ve psikolojik süreçlerle aktarılan sosyal bir çevre olarak tanımlanmaktadır. Tıp fakülteleri 

eğitim-öğretim ilişkileri ile meslekî benliğin ortaya çıktığı, hekim kimliğinin benimsenmesinin ve 

içselleşmesinin sağlandığı; hislerin, tutum ve davranışların bir hekiminkine dönüştürüldüğü yerdir 

(Kasapoğlu, 1988: 85). Bu yönüyle tıp eğitiminin, hekimlik mesleğinin varlığını, sürekliliğini ve 

bütünlüğünü korumaya yönelik, meslek kültürü noktasında edinilen birikimleri hekim adaylarına 

iletme misyonu taşımakta olduğu söylenebilir. 

Mesleğin kurucu ögesi olan eğitim, hekimlik mesleğini, sistem dahilindeki hekimleri, hekimlerin 

genel mesleki kültürlerini anlamak için hem iyi bir veri, hem de üzerinde önemle durulması gereken 

bir süreçtir. Bu sürecin dahili ve harici hangi etkenlerle şekillendiği, mevcut sorunların neler olduğu, 

sorunların yanısıra fırsat olarak ifade edilebilecek üstünlüklerinin neler olduğu ve hem sorunlar 

bazında hem de fırsatlar bazında daha iyi bir tıp eğitimi için hangi adımların atılması gerektiğine 

yönelik bulgular bu çalışmanın genel kapsamını oluşturmaktadır. Özetle bu çalışma, Türkiye’de tıp 

eğitiminin fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır. 

Önem: Hekimlik mesleğinin ve meslek dahilinde eğitimin misyonundan hareketle, hekimlik 

mesleğinin temeli, yapı taşı olarak adlandırabileceğimiz tıp eğitiminin, Türkiye özelinde nasıl bir 

profil sergilediği, sağlık sistemi ve sistemin sağlıklı idaresi açısından önem arz etmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada, hekimlik meslek kültürü olgusunun öne çıkan elemanları 

(belirleyicileri) olduğu düşünülen ve meslek kültürünün inşasında ve aktarımında temel bir unsur 

olarak tıp eğitimi olgusu, nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji deseninden yararlanarak 

                                                           
2
 Bu çalışma, “Türkiye’de Hekimlik Mesleğinin Kültürel Belirleyicileri Üzerine Nitel Bir Çalışma” adlı Doktora 

Tezi’nden üretilmiştir. 
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araştırılmıştır. 18’i hekim olmak üzere 19 katılımcı ile yapılan görüşmeler tematik analize tabi 

tutulmuştur. Analizler, NVivo 11 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

Görüşmecilere yöneltilen temel iki soru aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte, her görüşme 

özelinde çeşitli sonda sorular ile mülakatlar zenginleştirilmiştir. 

1. Tıp eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Tıp eğitiminde ortaya çıkan sorunlara yönelik ne tür çözüm önerileri sunabilirsiniz? 

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda Türkiye’de tıp eğitimi, Şekil 1’de bir profil ortaya 

koymaktadır.  

Şekil.1 Türkiye’de Tıp Eğitiminin Değerlendirilmesi 

 

Tıp eğitimi değerlendirmelerinde, geçmiş ve günümüz arasındaki kıyaslamalar öne çıkmış, bu 

kıyaslamalar sonucunda “tıp eğitiminde yaşanan değişimler” teması ortaya çıkmıştır. Bu tema altında 

ise, “eğitim felsefesinin değişimi ve temel bilimlerin ötelenmesi” ve “küresel ve yerel gelişmeler” alt 

temaları yer almaktadır.  

Mevcut tıp eğitimine yönelik yapılan değerlendirmeler ise “eğitim altyapısı”, “eğitim kültürü”, 

“müfredat”, “öğretim üyeleri”, “periferi”, “seçme ve yerleştirmekriterleri”, “terminoloji”, “tıp 

fakültesi öğrencileri”, “tıpta uzmanlık eğitimi”, “uygulama ve gözlem becerisi” alt temaları altında 

değerlendirilmiştir.  

Son olarak, “tıp eğitimine yönelik öneriler” teması ile, katılımcıların Türkiye’de daha iyi bir tıp 

eğitimi için getirmiş oldukları önerilere yer verilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, Türkiye’deki tıp eğitiminin özellikle politik ataklarla doğrudan 

ilişkili olduğu görülmüştür. Öğrenci seçme ve yerleştirme kriterlerinden, tıp fakültelerinin sayısının 

ve kontenjanlarının artmasına kadar çok sayıda değişken, eğitim sisteminin çıktılarını etkilemektedir. 
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Bununla birlikte tıp eğitiminin içsel sorunları arasında öğretim üyeleri ve müfredat konusu kuvvetle 

öne çıkan hususlar arasında yer almaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi de, kendi içinde genel tıp eğitimi 

ile paralel sorunlar barındıran bir eğitim süreci olarak görülmektedir. Tıp eğitimine atfedilen evrensel 

bir handikap da, teknoloji ağırlıklı bir eğitim metodunun benimsenmesi ile hekim adaylarını 

özgüvensiz ve nispeten bağımlı bir şekilde eğitimlerini tamamlamaları olarak görülmektedir. 

Çalışma sonucunda, hekim adaylarının yeterince pratik yapmadan ve  mezuniyete yakın dönemleri 

TUS odaklı geçirerek teorik bilgide de çeşitli eksikliklerle mezun oldukları değerlendirmesine 

ulaşılmıştır.  

Kaynakça:  
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Amaç: Araştırmanın temel amacı Türkiye’nin büyükşehirlerinde yaşayan; aktif olarak beş sene 

boyunca çalışma hayatında bulunan kişilerin ülkemizde henüz aktif olarak yürürlükte olmayan bakım 

sigortası ve yaşlılık dönemindeki beklentileri hakkında görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin 

belirlenmesidir. 

Önem: Araştırma özellikle Türkiye Sosyal Güvenlik ağı içinde kendine henüz yer bulamayan bakım 

sigortası hakkında; Türkiye’nin hemen her kesiminde çalışan ve çeşitli illerde yaşayan nüfusun 

görüşlerini belirlediği ve literatürde çok az değinilen bir konuya sahip olması açısından önemlidir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu 

demografik özellikler olarak cinsiyet, eğitim durumu, yaşanılan yer, gelir durumu, çocuk sayısı ile 

bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumunun yanı sıra katılımcıların bakım sigortası ve yaşlılık ile 

ilgili görüşleri belirleyen sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlılık döneminde bekledikleri 

iyilik durumuyla ilgili dokuz soru likert ölçek olarak sorulmuştur. Anket sonucu elde edilen veriler 

SPSS ortamında analiz edilmiştir. Katılımcıların sorular arasındaki farklılıkların test edilmesinde Ki 

Kare, Anova ve Tukey testinden yararlanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların 252 (%38,4)’ ü kadın, 404 (%61,6)’ı ise erkektir. Araştırma grubunun 

%38,6’sı üniversite mezunu, %37,5’i lise mezunu ve %23,9’u ilkokul mezunudur. Katılımcıların 348 

(%53)’ ü şehir merkezinde, 263 (%40,1)’ i ilçede ve 45 (%6,9)’ u köyde yaşadığını ifade etmiştir. 

Araştırma kapsamındaki katılımcıların 38,7’i 0-1500 lira, %44,5’i 1501-3000 lira, 11,4’ü 3001-4500 

lira ve 35 %5,3’ü 4501 lira ve üzeri gelire sahiptir. Katılımcıların çocuk sayısı incelendiğinde 1-3 

çocuk sahibi olanların 422 (%64,3) kişi iken,4-6 çocuk sahibi olanlar 59 (%9,0) kişidir. 

Katılımcıların %61,0’i SSK’ya, %22,9’ü Emekli Sandığı’na, 106 %16,1’i BAĞ-KUR’a bağlıdır.  

Katılımcılara “Sağlık sigortası gibi yaşlılıkta giderlerinizi karşılayacak bir sosyal sigorta olan bakım 

sigortanız olsun ister misiniz?” diye sorulduğunda 515 (%78,5) kişi bakım sigortası istediğini, 141 

(%21,5) kişi ise istemediğini belirtmiştir.  

“Giderlerinizi karşılayacak bakım sigortası için aylık ne kadar prim ödersiniz?”  sorusunun 

cevaplarına göre aylık 100 liraya kadar prim yatıranlar 185 (%28,2) kişi ile birinci, 201-300 lira prim 

yatırmayı planlayan 154 (%23,5) kişidir. Genel olarak bakıldığında 439 (%67) kişi ile katılımcıların 

çoğunluğu aylık 300 liraya kadar prim yatırmayı düşünmektedir. Ancak bakım sigortası isteyen 

ancak bunun için aylık herhangi bir gider karşılamayı düşünmeyen 144 (%22) kişi bulunmaktadır.  

“Yaşlılıkta bakımınız için kullanabileceğiniz bir mevduat hesabınız olsa aylık kaç lira 

yatırabilirsiniz?” sorusunun cevaplarına göreaylık 100 liraya kadar para yatırmayı planlayan 210 

(%32) kişi birinci, 92 (%14) kişi ile 201-300 lira arasında ücret ödemeyi planlayanlar ikinci 

gelmektedir. Yaşlılık döneminde herhangi bir mevduat hesabında para biriktirmek istemeyenler ise 

174 (%26,5) kişidir.  

“Yaşlılıkta bakımınıza yönelik giderlerinizi karşılayacak bakım sigortasının hangi tür sigorta 

olmasını tercih edersiniz?” sorusuna göre; 433 (%66) kişi kamu bakım sigortasını tercih ederken, 

ikinci sırada 144 (%22) kişi ile özel sağlık sigortası gelmektedir.   

 “İlerde yaşlılık ile ilgili bir bakım sigortasına sahip olsanız nasıl yararlanmak istersiniz?” sorusuna 

verilen cevaplara göre 378 (%57,6) kişi bakım sigortasından bakım parası olarak, 173 (%26,4) kişi 
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bakımını üstlenecek kişiye verilecek ücret olarak ve 105 (%16) kişi aile bireylerine yapılan yardım 

parası olarak yararlanmak istemektedir.  

Likert ölçek ile katılımcıların yaşlılıktaki iyilik durumuyla ilgili beklentileri ölçülmüş ve verilen 

cevapların ortalamaları hesaplanmıştır. İfadeler için faktör analizi yapılmış; tek boyut olduğu tespit 

edilmiştir (KMO: 0.94).  Yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha değeri 0.91 bulunmuştur. 

En yüksek beklenti (4.31) ortalama ile “Yaşlandığımda giderlerimi karşılayacak bir sosyal 

güvenliğimin olması.” ifadesine aittir. İkinci sırada (4.24) ortalama “Kimseye muhtaç olmadan kendi 

hayatımı devam ettirebiliyor olmam.” gelirken üçüncü sırada (4,22) ortalama ile “Genel sağlığımın 

iyi olması.” ve “Finansal açıdan kendi başıma yetebilmem.” İfadeleridir. 

Yapılan Ki-Kare testine (df=3; Pearson Chi-Square=8,542; p=,036 ) göre cinsiyet - yaşamak istenen 

yer arasında anlamında farklılık olduğu saptanmıştır. Buna göre kadınlar erkeklere oranla 

yakınlarının yanında yaşamaya daha yatkındır. Yapılan bir diğer Ki-Kare testine (df=2, Pearson Chi-

Square=1,163; p=,000)göre eğitim düzeyleri - hizmet veren kurumların bilinirliği arasında; evde 

bakım hizmeti sunan kurumlar ile gündüz bakım evlerinin bilinirliği eğitim düzeyi arttıkça artmıştır. 

Sonuç: Türkiye’nin tarihinde, sosyal yardımla ilgili inanç ve geleneklerin başından beri var olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye’nin sosyal güvenlik ağı içerisinde nüfusun hepsini kapsayacak bir 

sosyal bakım sigortası henüz bulunmamaktadır. Yaşlanan bir toplum olan ülkemizin sosyal bakım 

sigortasını hayata geçirmesinin zorunlu hale geleceği birçok uzman tarafından öngörülmektedir. Hali 

hazırda Sosyal Güvenlik Kurumu bakım ihtiyacı adı altında engelli bireylere yönelik hizmetler 

vermektedir ve ancak sadece yaşlanmaya has bir yardım yapılmamaktadır.  Bu çalışmada toplumun 

özellikle çalışan kesiminde yaşlılık döneminde kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak süreci iyi idare 

etmesi adına oluşturulacak bir bakım sigortasının nasıl karşılanacağı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın asıl amacı olan katılımcıların bakım sigortasına olan bakış açıları, istek durumları 

sorulduğunda 656 kişiden 515 kişi bakım sigortası faaliyete geçerse katılabileceklerini 

belirtmektedir. Genel olarak bakıldığında 439 kişi ile katılımcıların çoğunluğu aylık 300 liraya kadar 

prim yatırmayı düşünmektedir. Ancak bakım sigortası isteyen ancak bunun için aylık herhangi bir 

gider karşılamayı düşünmeyen 144 kişi bulunmaktadır. Bakım sigortasının türü sorulduğunda ise 433 

kişi bakım sigortasının devlet sigortası olması gerektiği yönünde karar vermiştir. İlerde herhangi bir 

bakım sigortasından yararlanma şekli ise 378 kişi ile bakım parası olmuştur. Buna göre katılımcılar 

en fazla maaş ödemesi ya da kendisine bakım veren kişiye ödeme şeklinde olmasını istemektedir.  

Ayrıca katılımcıların çoğu 482 kişi aylık belli miktarlardaki parayı yatırmayı kabul etmektedir.   

Araştırmada oluşturulan dokuz soruluk likert iyilik ölçeğinde ise katılımcıların yaşlılıkla ilgili 

beklentileri ölçülmüştür ve yaşlılık döneminde beklenen iyilik düzeyinin ortalamalarının yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre; beklentisi en yüksek grubun eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan ve 

şehir merkezinde yaşayan katılımcıların olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu yaşlılık döneminde kendisini sosyal 

güvenlik ağında güvenceye alacak bakım sigortasının varlığı halinde katılmayı ve prim ödemelerini 

kabul edecektir. Bakım sigortası yaşlanan Türkiye için bir gereklilik olmakta eksikliği toplum 

tarafından da hissedilmektedir. Türkiye’de sigortacılığın yeni bir alanı olan bakım sigortası, sadece 

yaşlılar için değil, hayatta her türlü riskle karşılaşması muhtemel toplumdaki her birey için bir 

güvence oluşturacaktır. 
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Amaç: Nüfusun yaşlanması, özürlülük ve kronik hastalıklardaki artış sağlık hizmetlerine olan talebin 

artmasına, hastanelerde yığılmalar oluşmasıyla evde bakım hizmetlerine olan gereksinimi 

arttırmaktadır ( Taşdelen, Ateş, 2012,23). Türkiye’nin büyükşehirlerinde yaşayan; aktif olarak beş 

sene boyunca çalışma hayatında bulunan kişilerin ülkemizde yaşlılık dönemi ile ilgili evde bakım 

hizmetleri hakkında bilgi düzeyleri üzerine yapılan bu çalışmada, ülkemizde evde bakım 

hizmetlerinin bilinirlik düzeyi, yaşlılıkta beklenilen iyilik hali ile ilgili beklentilerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Önem: Evde bakım hizmetleri sağlık sistemi kapsamında yerini almakta ve giderek 

yaygınlaşmaktadır. Günümüzde, hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin sağlık 

politikaları, yaşlıların bağımsız biçimde yaşamalarına ve topluma entegre olmalarına öncelik 

vermektedir. Toplumda yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, sağlık sisteminde yaşam kalitesini 

geliştirme ve iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Yaşlanmanın içerdiği fiziksel, 

psikolojik ve toplumsal değişimler, bir yandan da onlarla başa çıkabilmek için bir takım stratejilerin 

geliştirilmesini, uygulanmasını, değiştirilmesini gerektirmektedir.  Yaşlı bireylerin hayatta 

kalmasının güvenliğini, sağlığını korumakla birlikte sosyal ve psikolojik bakımdan da önemi 

vurgulanmıştır. 

Araştırma Yöntemi: Alan araştırmasında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 

Anket formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiş; tanımlayıcı demografik özellikler olarak cinsiyet, 

eğitim durumu, yaşanılan yer, gelir durumu, çocuk sayısı ve bağlı bulunulan sosyal güvenlik 

kurumunun yanı sıra katılımcıların bakım sigortası ve yaşlılık ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlılık döneminde bekledikleri iyilik durumuyla 

ilgili dokuz soru likert ölçek olarak sorulmuştur. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS ortamında 

analiz edilmiştir. Katılımcıların sorular arasındaki farklılıkların test edilmesinde Ki Kare testinden 

yararlanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Araştırma 2016 yılında yapılmıştır. Araştırmanın evreni olarak Türkiye’de tüm büyükşehirlerde 

(İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Hatay, 

İstanbul, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Van) 

yaşayan, beş yıl boyunca aktif olarak çalışan kişiler seçilmiştir. Ancak araştırma için özellikle bir 

örneklem sayısı belirlenmemiş, ulaşabilecek en yüksek sayıda kişiye ulaşılmak amaçlanmıştır. Bu 

amaçla 1500 anket formu illere dağıtılmıştır. Anketlere katılım çoğunlukla Ankara (163),Mersin 

(95), Antalya (70), Samsun (67),  Bursa (57)  ve İstanbul (42) katılım sağlanmıştır.  Fakat Kocaeli, 

Konya ve Gaziantep’te çalışan kişilerden cevap alınamamış ve araştırmaya 17 il ile devam edilmiştir. 

17 ilden 719 anket araştırmacılara ulaşmış, bu anketlerden 63 tanesi araştırmaya uygun olmadığı için 

çıkarılmış toplam 656 anket ile araştırma yapılmıştır.  

Bulgular: Örnekleme ait temel karakteristik ve demografik bulgular için katılımcıların sorulara 

verdikleri cevaplara göre frekans ve yüzde dağılımları; katılımcıların 252 (%38,4)’ ü kadın, 404 

(%61,6)’ı ise erkektir. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eğitim durumlarında birinci sırada 

üniversite mezunu 253 ( % 38,6), ikinci sırada lise mezunu 246 (% 37,5) üçüncü sırada ilkokul 

mezunu 157 (%23,9) kişi yer almaktadır.  Katılımcıların 348 (%53)’ ü şehir merkezinde, 263 

(%40,1)’ i ilçede ve 45 (%6,9)’ u köyde yaşadığını ifade etmiştir. Buna göre araştırmaya katılan 
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çoğunluğun şehir merkezinde yaşadığı görülmüştür. Araştırma kapsamındaki katılımcıların 254 

(38,7)’i 0-1500 lira, 292 (%44,5)’i 1501-3000 lira, 75 (11,4)’ü 3001-4500 lira ve 35 (%5,3)’ü 4501 

ve üzeri gelire sahiptir. Buna göre 1501-3000 lira gelire sahip kişilerin daha fazla olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların sahip olduğu çocuk sayısı incelendiğinde en fazla 1 ila 3 çocuk sahibi 

422 (%64,3) kişinin olduğu görülürken en düşük 4 ila 6 çocuk sahibi 59 (%9,0) kişinin olduğu 

görülmüştür. Araştırma kapsamındaki katılımcıların 400 (%61,0)’i SSK’ya, 150 (%22,9)’ü Emekli 

Sandığı’na, 106 (%16,1)’i Bağ-Kur’a bağlıdır. Bu dağılıma göre SSK’ya bağlı olan katılımcıların 

daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Ankette yer alan “Yaşlılık döneminde beklediğiniz iyilik hali ile ilgili beklentilerinize yönelik 

aşağıda yer alan ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.” Sorusuna verilen ifadeler için faktör analizi 

yapıldı ve tek boyut olduğu tespit edildi (KMO: 0.94).  En yüksek beklenti (4.31) ortalama ile 

“Yaşlandığımda giderlerimi karşılayacak bir sosyal güvenliğimin olması.” ifadesine aittir. Sonra 

(4.24) ortalama “Kimseye muhtaç olmadan kendi hayatımı devam ettirebiliyor olmam.” gelirken 

“Genel sağlığımın iyi olması” ifadesi ve “Finansal açıdan kendi başıma yetebilmem.” ifadesi (4.22) 

ortalama ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha değeri 

0.91 bulunmuştur. Cinsiyet ile yaşamak istenile yer için yapılan Ki-Kare testine göre (df=3; 

PearsonChi-Square=8,542; p=,036)  cinsiyetler arasında yaşamak istenen yer anlamında farklılık 

olduğu saptanmıştır. Buna göre kadınlar erkeklere oranla yakınlarının yanında yaşamaya daha 

yatkındır. Ancak tüm bunlara rağmen büyük bir çoğunluk kendi evinde yaşamak istemektedir. 

Yapılan eğitim düzeyi ile gündüz bakım evinin bilinirliğini arasındaki ki-kare testi sonucunda (df=2, 

Pearsonchi-square=9,989, p=,007) eğitim düzeyi arttıkça yaşlılıkta hizmet veren kurumlar ve bu 

kurumlar tarafından verilen hizmetlerin farkındalığının arttığı görülmüştür. Yapılan Anova ve Tukey 

testi sonucunda gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların (4501 ve üzeri) yaşlılıktaki iyilik durumu 

beklentilerinin orta ve düşük düzeydeki gelir grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Gelir 

düzeyi ile yaşlılıkta verilen hizmetler içerisinde 65 yaş parası orta düzey gelir grubunda (1501-3000) 

en fazla bilinen hizmet olmuştur. 

Sonuç: Kişilerin yaşadığı yılları kaliteli yaşayabilmesi, hayatına etki eden olaylarla mücadele 

edebilmesi, geleceğe yönelik güvenle bakabilmesine bağlıdır (Akış, 2013,86). Yaşlı nüfus 

dağılımının giderek arttığı düşünüldüğünde, yaşlı bireylerin hem sağlık hem de sosyal yönden 

üzerinde durulması gereken bir çalışma olacaktır. Kurumlarda barınmak yerine bulundukları 

ortamlarda, çevrelerinden kopmadan daha uzun süre yaşayabilmelerine yönelik hizmetler 

geliştirilmelidir ( Çavuş, 2013, 185). Araştırmalarda elde edilen sonuçlarda; yaşlıların sağlık 

personelleri ve profesyoneller tarafından bakılmayı tercih ettikleri gözlemlense de yaşlıların kendi 

evlerinde, aile bireyleri tarafından bakılmayı istedikleri görülmüştür. Yaşlı/hasta bireylerin 

bakımından yakinen sorumlu olan bireyin ve tüm aile bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

aileye yardım ve destek sağlayacak evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması 

ile mümkündür (Öztop vd., 2008, 47). 
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Giriş: Kanser, 2012 yılında 14 milyon yeni olgu ve 8 milyon kanserle ilişkili ölümle birlikte, 

dünyada bütün bölgelerde ve bütün ülkelerde nüfusu etkileyen, en büyük mortalite ve morbite nedeni 

olmuştur (Stewart ve Wild, 2016). Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2013 yılında ise; yaşa 

standardize kanser hızı erkeklerde yüz binde 267,9 kadınlarda ise yüz binde 186,5’dir. Toplamda 

kanser insidansı ise yüz binde 227,2’dir. Türkiye’de 2013 yılında toplam 174 bin kişiye yeni kanser 

teşhisi konulmuştur (Gültekin vd., 2016). Kanserin tanılamasıyla başlayan ve ölüme kadar devam 

eden süreçte sağlık hizmeti maliyetlerinin yüksek oluşu, tedavi ve bakım süreci boyunca, ülkelerin 

mümkün olduğunca kurumsal ve yataklı tedavi hizmetlerinden uzaklaşarak; hizmet alan 

memnuniyetine dayalı, kişiselleştirilmiş ve etkili ve düşük maliyetli sağlık ve bakım hizmetine 

yönelmelerine neden olmuştur. 

Evde verilecek sağlık hizmetleri gereksiz sağlık harcamalarının önüne geçeceği gibi hastanelerin 

yükünü azaltacak, yatak kapasitelerinin daha verimli şekilde kullanımını sağlayacaktır ( Çayır ve diğ. 

2013). 

Evde sağlık hizmetleri, genel olarak, bireyin sağlığını korumak, bireyi iyileştirmek ve yeniden 

sağlığına kavuşturmak amacıyla, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin organize bir şekilde 

profesyonel bir anlayışla, bireyin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulmasıdır (Alnıgeniş, 

2009). Evde bakımda amaç; hastanın yaşam koşullarını değiştirmeden, en az etkilenmesini 

sağlayarak, en doğru tıbbi yaklaşımlarla, hastalığın ve ortaya çıkan yetersizliklerin olumsuz 

etkilerinin azaltılarak hastanın yaşam kalitesini olabildiğince yükseltmek ve zaman geldiğinde rahat 

bir ölümü sağlamaktır (Fadıloğlu, 2006).  

Evde bakım hizmetleri, özelliği gereği üç açıdan sınıflandırılabilmektedir. Birincisi; evde bakım, 

yalnızca tıbbi hizmetlerin verilmesi değil, aynı zamanda bireyin gereksinim duyabileceği sosyal 

hizmetleri de içine almaktadır. İkincisi; evde bakım, kısa süreli veya uzun süreli olarak 

sunulmaktadır ve hizmet kapsamları birbirinden farklı olabilmektedir. Kısa süreli sunulan evde 

bakım hizmetleri, tıbbi hizmet ağırlıklıdır ve çoğunlukla hastalıktan sonra iyileşme dönemi içinde 

verilmektedir. Bu süre, genel olarak 30 gün ile sınırlandırılmıştır. Uzun süreli evde bakım hizmetleri 

ise, hem tıbbi hem de sosyal bakım hizmetlerini kapsamakla birlikte, sosyal bakım ağırlıklıdır ve altı 

aydan daha fazla bakım gereksinim duyulması durumunda verilen hizmetleri kapsamaktadır. 

Üçüncüsü ise; farklı meslek alanlarındaki uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri evde bakım 

(formal care) ile aile bireylerinin verdikleri evde bakımdır (Oğlak, 2007).  

Ülkemizde 2005 yılında 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 

yürürlüğe girmiştir ve evde sağlık hizmetleri devlet eliyle sunulmaya başlanmıştır.  Bu yönetmelikte 

evde bakım hizmeti; “hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları 

ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dâhil tıbbi 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması” olarak ifade 

edilmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri Evde Sağlık Birimlerince 

sunulmaktadır. Ayrıca her sağlık Bakanlığı Hastanesinde evde sağlık ekipleri oluşturulmuştur. Bu 

ekiplerin koordinasyonu da Halk Sağlığı Müdürlükleri Evde Sağlık koordinasyon merkezlerince 

yürütülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Kanser savaş Daire Başkanlığınca 2010 yılında kanser 

hastaları için "Palya-Türk" projesi başlatılmıştır. Proje iki ana başlığa odaklanmıştır; opioid 

erişilebilirliği ve toplum tabanlı palyatif bakım modelinin sağlık sistemlerine entegrasyonu. Palya 

türk projesinde birinci, ikinci ve üçüncü seviye palyatif bakım merkezleri  olmak üzere üç seviyeli 
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bir organizasyon yer almaktadır. Birinci seviye palyatif bakımda; evde sağlık ekipleri ve aile 

hekimleri görev almaktadır (Ozgul ve diğ. 2012). 

 

Evde bakım hizmetleriyle birçok risk azaldığından, hastaneye geri dönüşler azalır, hasta ve 

ailelerinin yaşam kalitelerinde artma görülür ve hastaların tedavilerine aktif katılımlarının sağlanması 

ile, tedavi planlarının kontrol altına alınarak hasta otonomisinin sürdürülmesine olanak sağlanır 

(Fadıloğlu, 2006). Evde bakımın en önemli faydası, sağlık harcamalarının düşmesine katkı sağlaması 

ve kişilere kendileri için huzurlu bir ortamda bakımına olanak vermesidir (Ersanlı 2008). Evde bakım 

hizmetlerinin yöneldiği yaş grupları ise, ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzerindeki kronik uzun süreli 

bakımı gerektiren yaşlı hastaların yanı sıra kronik hastalığı olan her yaş grubu, bebek ve çocuklardır 

(Demir ve Ünsar, 2008). Kanser hastaları tanıdan itibaren yaşam sonuna kadar evde sağlık hizmeti 

ihtiyacı olan ve evde hem hastanın hem de hasta yakınlarının desteklenmesi gereken önemli bir 

gruptur. 

 

Amaç: Bu çalışma ile bir Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık 

Birimi’nden hizmet almak üzere başvuran kanser hastalarının bazı demografik özelliklerinin ve evde 

sağlık hizmeti kullanım durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Önem: Literatür incelendiğinde, kanserin maliyeti yüksek bir hastalık olduğu, tüm teknolojik 

ilerlemelere rağmen vakaların birçoğunun tedavisiz kaldığı, hastaneye tekrar yatışların ve acile 

başvuru oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca evde bakımın hastane maliyetlerine göre 

daha ekonomik olması, hastane ortamından kaynaklanan birçok riskin ev ortamında olmaması, 

hastaların birçoğunun yaşamlarının son dönemlerinde mümkün olduğunca evde ve ailesiyle birlikte 

zaman geçirmek istemesi, kanser hastalarına bakım veren aile üyelerinin ev ortamını tercih etmeleri 

gibi nedenlerle (Yıldırım, 2013) özellikle kanser gibi hastalıklarda evde sağlık hizmetlerinin önemi 

gün geçtikçe artmaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Bu araştırma tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır. Araştırıma, Halk 

Sağlığı Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Birimi’nden hizmet almak üzere 

başvuran hasta verilerinin, Ocak 2015 ve Ağustos 2016 tarih aralığında retrospektif olarak 

incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Hastaların bazı demografik özellikleri ve evde sağlık hizmeti 

kullanım durumları sayı ve yüzdeler kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Bulgular: Ocak 2015 ve Ağustos 2016 tarih aralığında (20 ay) Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez 

Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Birimi’nden hizmet almak üzere toplamda 1473 hasta 

başvurmuştur. Bu hastaların %6,31’inin (93) kanser tanısı mevcuttur. Kanser hastalarının %60,2’si 

(56) erkek iken %39,8’i kadındır. Hastaların %72’si (67) 60 yaş ve üzeri yaş grubunda yer 

almaktadır. Hastaların kanser tanılarına ilişkin dağılımları incelendiğinde, akciğer ve solunum 

sistemi kanserlerinin %26,9 (25), kolorektal kanserlerin %16,1 (15), mide kanserinin %15 (14), 

karaciğer ve pankreas kanserlerinin %11,8 (11) ve böbrek, mesane, prostat kanserlerinin %9,7 (9)  ve 

meme kanserlerinin %7,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu hastaların faydalandıkları evde sağlık hizmeti 

sırasıyla %27,9 yara bakımı ve pansumanı, %29 intravenöz ilaç ya da mayi uygulaması ve kan alma 

işlemi, %17,2 intramüsküler veya subkutan enjeksiyon uygulaması, %14 genel muayene ve hasta 

nakli, %11,8 sonda uygulaması olmuştur. Bu hizmetlerin hepsi hemşire ve sağlık memurlarından 

oluşan ekiplerce sunulmuştur. Evde sağlık hizmeti talep eden hastaların %51,6 (48)'sının hizmet 

kullanımı, yaşamlarını kaybetmeleri nedeniyle sonlandırılmıştır.  

Sonuç: Başvuran tüm hastalar içerisinde kanser hastalarının hizmet talebi göreceli olarak azdır. Bu 

durum evde sağlık hizmetlerinin kanser hastaları ve yakınlarınca az bilindiği veya az kullanıldığını 

göstermektedir. Hizmet alan kanser hastalarının yarısının hizmet kullanımı başladıktan sonra 
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yaşamını yitirmesi, evde sağlık hizmetinin kanser hastalarının son dönemlerinde talep edildiğini 

göstermektedir. Kanser hastalarının evde sağlık hizmeti kullanımlarının teşvik edilmesi veya 

hizmetin kapsamının geliştirilmesi ile bu hastaların ve hasta yakınlarının yaşamlarına değer 

katılacağı düşünülmektedir. 
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Amaç: Sağlık yöneticilerinin ve hekimlerin geleceğin kâğıtsız, akıllı, yeşil hastanelerine dair 

görüşlerinin belirlenmesi çalışmanın amacı olup, bu kapsamda, sağlık yöneticilerinin ve hekimlerin 

dijital hastanenin hasta bakımına, bakım kalitesine ne gibi etkilerinin olacağına yönelik görüşlerinin 

belirlenmesi, dijital hastanenin getirilerine dair görüşlerinin belirlenmesi ve olumsuz yönleri ile ilgili 

ne düşündüklerinin belirlenmesi, genel olarak konu ile ilgilenme durumları, bilgi durumlarının 

belirlenmesi, Türkiye’de ki hastanelerin hazır olup olmadıkları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi, 

engellerin neler olabileceğine dair görüşlerinin belirlenmesi çalışmanın alt amaçlarını oluşturmuştur. 

Önem: Kronik hastalıkların insidansında ve maliyetindeki hızla artış, artan rekabet ve yeni 

paydaşlar, teknolojik yenilikler ve tedavilerdeki yenilikler,  kritik kaynaklarda azalma, daha kaliteli 

hizmet, çıktılar ve değer için tüketici beklentilerindeki değişim, değişen demografik yapı ve yaşam 

tarzları ve sağlık hizmetlerinde globalleşme sağlık hizmetleri ekosisteminde değişikliklere yol 

açmıştır. Sağlık hizmetlerini etkileyen faktörler arasında yeni teknolojiler, sağlık çalışanları, 

ekonomik ortam, hastanelerin yapılanmaları ve finansmanı gelmektedir. Kronik hastalıkların giderek 

artması, hekim ve sağlık çalışanı sayısının giderek azalması, tıbbi hatalardaki artış, tedavilerdeki 

değişkenlik, sağlık hizmetlerinde bir baskı oluşturmaktadır. Sonuç olarak artan maliyetler ve 

verimsizlik gündeme gelmiştir. Kronik hastalık yönetiminde bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri 

olmadan yüksek performanslı, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değildir. Hastalık 

merkezli modellerden hasta merkezli modellere geçmek gerekmektedir. Yüksek performanslı bir 

sağlık sisteminde standartların yüksek tutulması, sağlık güvencesinin tüm halkı kapsaması, niteliğe 

dayanan bir performans değerlendirmesi, sağlam bir bilişim alt yapısı ve tüm bunları yönlendirecek 

fikir liderleri ve kurumlar arası işbirliği şarttır. Bakımın koordinasyonunun sağlanması sağlık 

personeli kadar hastanında sorumluluğundadır. Kronik hastalıkların yönetiminde ve koruyucu 

hekimlik uygulamalarında hastanın birebir kendi sağlığının sorumluluğunu alması gerekmektedir. 

Hastanın kendi sağlık verilerine sahip olması, sağlığına ve hastalığına sahip çıkması ve hastalık 

sürecinde sorumluluk alması kronik hastalık yönetiminde başarıyı artırır. Dijital dönüşüm, 

demografik değişim, politik ve sosyal değerlerdeki değişim, yeni liderlik ve yönetim modelleri, tıp 

alanındaki yenilikler, kamu sağlık harcamalarında azalma ve yeni teknolojilerin bilgi yönetimine 

etkisi, sağlık hizmetlerinde önemli yenilikler yapılmasına neden olmuştur. Küresel olarak sağlık 

hizmet sunumunu etkileyen zorluklar geniş ölçüde çeşitlilik göstermesine karşın, tüm dünyada sağlık 

sistemlerindeki ortak amaç, pek çok kişiye yüksek kalitede mümkün olan en düşük maliyetle sağlık 

hizmeti sunmaktır. Sağlık harcamalarındaki artış beklentisi karşısında kamu ve sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına 

yönelik çabaları, sağlık sektöründe dönüşüm gerektirmiştir. Gelişen sağlık endüstrisini ve 

tüketicilerin beklentisini karşılamada geçmişteki sağlık bakım modelleri yetersizdir. Bugün sağlık 

çalışanları ve sağlık yapıları bunun baskısını hissetmektedirler. Değişimin adresi, değer odaklı 

yaklaşımda akıllı, yeşil ve kâğıtsız hastaneler olarak adlandırılan, dijital hastaneler olarak verilebilir. 

Dijital hastanelerle birlikte hastaların ve hekimlerin rolleri değişmektedir. Dijital teknoloji ile tıp 

biliminin birlikte hareket zamanı gelmiştir. Hastaların pasif sağlık hizmeti alıcı konumundan aktif 

değer arayışlı tüketiciler konumuna geçmesi dijitalleşmenin kalbini oluşturmuştur. 

 

Değişen 
demografik yapı 
ve yaşam tarzları 

Sağlık 
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Araştırma Yöntemi:  Tanımlayıcı türde kesitsel bir çalışma olup, Başkent Üniversitesi Tıp ve 

Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu onayı alınmıştır. Hastanelere izin yazısı gönderilmiştir, bazı 

hastanelerin ise kendi araştırma kurul onayları da ayrıca alınmıştır. Çalışmanın evreni Ankara il 

merkezindeki özel mülkiyetli hastanelerde görevli hekim, başhekim, başhekim yardımcısı, direktör, 

müdür, müdür yardımcısı ve diğer birim sorumlu yöneticilerinden oluşmaktadır. Toplam hastane 

sayısı 36 olup, 9 hastaneden çalışma için onay alınmıştır. Araştırmaya katılımda gönüllü olma kriteri 

dikkate alınmıştır. Örneklem kullanılmayıp 98 sağlık yöneticisi ve 93 hekim araştırma kapsamına 

alınmıştır. Literatür taraması sonucu oluşturulan soru formunun yüz yüze görüşme yöntemi ile 

uygulanması ile veriler elde edilmiştir. Çalışmanın verileri, SPSS 18,0 paket programı ile 

değerlendirilmiştir. Anket tamamlama süresi yaklaşık olarak 15-20 dk’dır. Veriler Nisan 2016’da 

toplanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 93 hekim ve 98 sağlık yöneticisi katılmıştır. Hekimlerin %93’ü 40 yaş ve altı 

yaş grubunda olup, %40’ı 11-20 yıl arası çalışma süresine sahip ve %52’si erkektir. Sağlık 

yöneticilerinin ise % 58’i 40 yaş ve altı, %45’i 11-20 yıl arası çalışma süresine sahip, % 56’sı erkek 

sağlık yöneticilerinden oluşmaktadır. Hekimlerin % 77’si, sağlık yöneticilerinin % 72’si genel olarak 

dijital hastanelerle ilgili yeterince bilgiye sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Hekimlerin %58’i, 

sağlık yöneticilerinin %70’i dijital hastaneleri yakından takip ettiklerini belirtmişlerdir. Hekimlerin 

%17’si, sağlık yöneticilerinin %19’u değişim sürecinin kolay olacağını düşünmektedirler. 

Hekimlerin %53’ü, sağlık yöneticilerinin %47’si mevcut sağlık sisteminin hasta beklentilerini 

karşılamada yetersiz olduğu görüşündedirler. Hekimler dijital hastanelerin olumlu yönlerine ait 

görüşlerinde en yüksek oranda hasta bakımının hızlanacağını (%79), kaynakların daha etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılacağını (%74) belirtirken, sağlık yöneticileri olumlu görüşlerde en yüksek 

oranda, hasta bakımının hızlanacağını (%76), hizmet kalitesinin artacağını (%75), ve yine 

kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılacağını (%77) belirtmişlerdir. Hekimler ve 

sağlık yöneticileri en düşük oranda %31 ve %28 ile ölüm oranlarında azalma olacağını 

belirtmişlerdir, Hekimlerin %41’i, sağlık yöneticilerinin % 44’ü maliyetin geçiş sürecinde en büyük 

engel olacağı görüşündedirler.  

Sonuç: Genel olarak sağlık yöneticileri ve hekimlerin olumlu görüşleri çoğunlukta olup, iki grup 

arasında temel farklılıklar bulunmamaktadır. Sağlık yöneticilerine ve hekimlere göre dijital 

hastanelerin önündeki en büyük engel maliyet olup, her iki grupta geçiş süreci konusunda oldukça 

endişeliler ve kolay olmayacağını düşünmekteler. Mevcut sağlık sisteminin yetersiz olduğu 

görüşünde olup, mobil sağlık uygulamalarını karmaşık buluyorlar ve hastaların bu sistemleri 

kullanmaya ilgi göstereceklerini düşünmüyorlar. Dijital hastane için yeterince donanıma sahip 

olunmadığı görüşündeler. Hastanın klinikte tedavi sürecine katılımını olumlu yönde etkileyeceği 

görüşündeler ve dijital teknoloji okuryazarı olanla olmayanlar arasında, eğitim seviyelerinde önemli 

sıkıntılar yaşanabileceği görüşünü paylaşıyorlar. Dijital hastanelere geçiş sürecinde mutlaka 

danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi görüşündeler. Ayrıca kurum içi eğitimlerle 

desteklenmeli şeklinde ifade etmişlerdir. İleride yapılacak çalışmalarda, hastaların dijital hastanelerle 

ilgili bilgi, görüş ve tutumları incelenmeli ve dijitalleşme sürecinde olan kurumlarda önce ve sonra 

karşılaştırmaları yapılmalıdır. Dijitalleşme süreçlerindeki problemler incelenerek, hasta 

memnuniyetlerindeki değişim incelenerek, maliyetlerdeki değişim değerlendirilerek, acil servis 

başvuruları, yeniden başvurular değerlendirilerek, bekleme süreleri analiz edilerek, dijital 

hastanelerin avantaj ve dezavantajları mutlaka dikkate alınmalıdır. 
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Kaynakça:  

Capgemini Colsulting. (2014). Taking the Digital Pulse: Why Healthcare Providers Need an Urgent 

Digital Check-Up. 

Digital Health Maven. (2016), State of Digital Health Innovation Study: Wave 1 Report. 

Enmoebius Bronze Consultancy (2013).  Digital Health Pulse Insight Report. 

Deloitte Report ( 2015). Health system analyticsThe missing key to unlock value-based care. 

Deloitte Report ( 2015).  Digital Health in the UK: An industry study for the Office of Life Sciences. 

IBM Global Business Services (2013). The digital hospital evolution: Creating a framework for the 

healthcare system of the future. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Hastane, Akıllı Hastane, Yeşil Hastane, Kağıtsız Hastane, Hekim, sağlık 

Yöneticisi 
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Hastanelerde Yeni Model: Dijital Kâğıtsız Hastane 

IbrahimKizildağ, Merve Şahin, Tugçe Nur Dursun 

Amaç: Bu çalışmada her saniye yeni buluşların ortaya çıktığı günümüzde sağlık alanındaki yeni bir 

uygulama olan kağıtsız hastanelere, bu hastanelerin fayda ve yararlarına değinilerek sağlık alanına 

getireceği kolaylıkların anlatılması amaçlanmıştır. 

 

Önem: Dijital kağıtsız hastanelere geçildikten sonra Türkiye’deki sağlık kalitesi  olumlu yönde 

gelişme göstererek sağlıkta etkililik, verimlilik ve ekonomiklilik artacaktır. 

 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada sistematik analiz  yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için gerekli 

bilgiler toplanmıştır. Daha sonra konu başlıkları belirlenip çalışılmaya başlanmıştır. En son 

parçaların bütünleştirilmesi sağlanmış ve editörlüğünün de yapılmasıyla birlikte çalışma 

tamamlanmıştır. 

 

Bulgular ve Sonuç: Kısa bir geçmişe sahip olan dijital kağıtsız hastanelere tamamıyla geçildiği 

zaman sağlık verilerinin artmasının yanında sağlığa ulaşım son derece kolaylaşacaktır. Bunun 

yanında evrak kaybı, fiziki depolama alanı bulma gibi sıkıntılardan hastaneler kurtulacaktır. Ayrıca 

hastaneler son model teknolojiye sahip olması ile hasta memnuniyeti artacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital kağıtsız hastane, verimlilik, etkililik 
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Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Teknoloji Planlama Süreci ve Ömür Devrine Dayalı Sağlık 

Teknolojisi Yönetim Modeli Örneği 

Bülent SOYLULAR
1 

,Afsun Ezel ESATOĞLU
2 

 1
 Uzm., Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Doktora Programı   

Öğrencisi, e-posta:bulentsoylular@hotmail.com. 

2
 Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, e-posta:afsunezel@yaho.com. 

Amaç: Tıbbi ekipman yenileme ve ileriye dönük stratejik hedefleri karşılayabilecek yeni teknoloji 

alımları için sürdürülebilir bir plan elde etmek ve ömür devrine dayalı sağlık teknolojisi yönetim 

modeli oluşturulması amaçlanmıştır. 

Önem: Sağlık hizmetlerinde yükselen bir iş modeli olarak ortaya çıkan “değer-odaklı yaklaşım” 

sağlık sistemlerini ve hastaneleri topluma daha kaliteli, verimli sağlık hizmeti sunmak ve yeni 

yetenekler kazanmak için yatırım yapmaya zorlamaktadır (Jordahl, Robbins, Sedlmeier, 2016). Tıbbi 

teknolojideki yenilikler, sağlık teknolojisi değerlendirmeleri ve yasal düzenlemeler sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından yeni becerilerin özümsenmesini gerektirmektedir. Günümüz çağdaş 

işletmecilik anlayışına uygun olarak, sağlık hizmetleri içerisinde derinlik kazanmamış alanları 

bulmak, geliştirmek ve desteklemek sağlık yöneticilerinin üstesinden gelmesi gereken önemli 

zorluklardır. Sağlık hizmet sunumunun sofistike teknolojilere artan bir biçimde bağlı hale gelmesi 

sonucu sağlık kurumlarının stratejik hedeflerini destekleyebilen uygun stratejiler ve planlar 

oluşturulması gerekmektedir. (McCarthy, Scott, Blackett, Amoore, Hegarty, 2014). 

Bu yaklaşım ışığında sağlık kurumlarının etkinliğinin artırılması maksadıyla tıbbi cihazların 

yenileştirilmesi ve çağın gereklerine uygun donanımların kazandırılması için ileri teknoloji tıbbi 

cihazların tedarik faaliyetleri rasyonel bir teknoloji planı ile yürütülmesi gerekmektedir. Gerçek 

klinik ihtiyaçların tespit edilerek kısıtlı kaynakların etkin kullanılması, gelecek ile ilgili 

planlamalarda yeni teknolojilerin kuruma kazandırılabilmesi için yol haritasının belirlenmesi ve 

kurumsal bir kurgunun oluşturularak, kişisel taleplerin önüne geçilmesi ancak etkili bir teknoloji 

planlama ile mümkün olmaktadır (Emergency Care Research Institute, 1995). 

 

Araştırma Yöntemi: Çalışmada, Amerikan Hastaneler Birliği (American Hospital Association-

AHA) tarafından, cihaz üreticileri ve AHA tarafından temsil edilen sağlık mesleklerinden alınan 

bilgilere dayanarak, tıbbi cihaz kategorilerini ve bu kategorilerin ortalama hizmet sürelerinin 

listelendiği tablolar ve Flinders Üniversitesi ile Güney Avustralya Biyomedikal Mühendisliği 

Danışma Grubu (The South Australian Biomedical Engineering Advisory Group-BEAG) tarafından 

evrensel tıbbi cihaz terminoloji sistemi (Universal Medical Device Nomenclature System-ECRI) 

kullanılarak geliştirilen tıbbi cihazların hizmet süreleri listesi kullanılmıştır. Türk Sağlık Sisteminin 

en büyük alt sistemini oluşturan kamu hastanelerinin kendine özgü nitelikleri göz önünde 

bulundurularak konuya ilişkin kapsamlı bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

 

Bulgular: Stratejik teknoloji planlama, hastanenin misyon ve vizyonuna uygun, yeni ortaya çıkan 

veya yeni gelişmekte olan klinik/tıbbi teknolojilerin belirlenerek satın alınmadan önce yapılacak 

faaliyetlerin zaman, yer ve kaynak faktörlerinin saptanmasıdır. Sağlık hizmet sunumunda kullanılan 

tıbbi cihazların stratejik teknoloji planına entegre edilmesi ile klinik ihtiyaçların belirlenmesini, 

tedarik ve lojistiği bütünlük içinde ele alan kullanım/ömür devri yönetimi uygulaması Şekil 1’de 

verilmiştir. 
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Şekil 1: Tıbbi Cihazların Kullanım Ömrü Açısından Stratejik Teknoloji Planlama Süreci 

 Sağlık kurumları tarafından aşağıda sıralanan görevleri yerine getirebilecek bir mekanizma 

veya yöntem kurulması gerekmektedir (ECRI, 1995): 

 

- Gelecekte kullanılması muhtemel yeni teknolojilerin izlenmesi ve analiz edilmesi, 

- Yeni teknolojilerin sağlık hizmet sunumuna ve hastanelere etkisinin değerlendirilmesi, 

- Spesifik sağlık teknolojilerin personel, sağlık hizmet sunumu ve sağlık tesisi fiziki yapısını 

nasıl etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması, 

- Ekonomik değerlendirme teknikleri kullanılarak gerçek maliyetlerin hesap edilmesi, 

- Yeni teknolojinin, eskimiş teknolojinin yerine kullanılması veya kullanılmamasına ilişkin 

risk analizlerinin yapılması, 

- Üçüncü taraf ödeyicilerin (sosyal güvenlik kurumu, özel sigortalar, vb.) teknoloji üzerindeki 

kararlarının dikkate alınmasıdır. 

 Sağlık kurumlarında planlı bir tedarik hizmeti süreci için, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazların 

değerlendirilmesi, tedariki, işletmeye alınması, idamesi ve envanterden çıkarılmasını gerektiren 

faaliyetlerin planlanması için örnek bir çerçeve sağlayan sağlık teknolojisi yönetim modeli ve 

uygulama aşamaları Şekil 2’de verilmiştir. 

 Sağlık teknolojisi yönetimi (Tatar, Koçkaya, 2013); sağlık kurumunun hizmet verdiği toplum 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla proje yönetimi teknikleri kullanılarak, güvenlik, 

performans ve etkililik üzerine yoğunlaşan sağlık teknolojisi düzenlemelerini dikkate alan, tıbbi 

cihazların daha iyi sağlık hizmeti için en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaya yarayan analizler, 

alternatif ve tanımlayıcı özellikler gibi ölçütlerin kullanıldığı bir süreçtir. 
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Şekil 2: Sağlık Teknolojisi Yönetim Modeli Uygulaması 

Kaynak: McCarthy v.d., (2014) temel alınarak oluşturulmuştur. 

 Sağlık kurumları yönetimi tarafından planlı bir tedarik hizmeti verildiği takdirde hem klinik 

hizmetlerde ihtiyaç duyulan teknoloji gereksinimi karşılanmış olacak hem de gerek kamu bütçesi, 

gerekse döner sermaye işletmesi plansız harcamalardan kaynaklanan kaynak israfından kurtarılmış 

olacaktır (Eroğul, Karagöz, Bahadırlar, 1998). İhtiyacın analizi, belirlenmesi ve yenileme kararının 

verilmesi ve bütçelendirme sağlık teknolojisi yönetiminin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. 

 Tedarik süreci yıllık olarak belirlenen bütçe kapsamında ayrılan ödeneğin satın alma 

birimlerine tahsis edilmesi ile başlayan ve ödeme yapılarak mahsuplaşma aşamasına kadar süren tüm 

fonksiyonları kapsayan bir işlemler zinciridir. Sağlık kurumları tarafından tıbbi cihaz komitesi 

aracılığı ile stratejik teknoloji planı kapsamında klinik ihtiyaçların analiz edilmesi ve proje 

önceliklerinin belirlenmesi sonucunda ömür devrini dolduran ve yenilenmesi gereken tıbbi cihazlar 

ya da sağlık hizmet sunumunu daha etkin hale getirecek yeni sağlık teknolojisi ihtiyaçları belirlenir. 

 Tıbbi cihazlarların gelişimi, daha hızlı yaşam döngüsü ve artmış rekabetle sonuçlanan daha 

da gelişmiş teknolojilerle karakterize olduğundan ileri teknoloji ürünü ve kritik tıbbi cihaz ihtiyacı 

için yapılacak çalışmalarda, planlama ve bütçe teklifi faaliyetlerinin yanında tıbbi cihazların ömür 

devrinin önceden belirlenmesi yararlı olacaktır (Eucomed, 2008). Hangi cihazın kaç yıl içinde 

kullanım dışı kalacağının öngörülmesi için yapılan hesaplamalarda kullanım faktörleri, teknolojik ve 

işletme faktörleri ile ekonomik ve yasal faktörler gibi kriterler dikkate alınmaktadır (BEAG, 2015). 

http://www.flinders.edu.au/
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 Tıbbi cihaz ömür devri bilgilerinin kullanımı üzerine tartışmalar incelendiğinde elde edilen 

kullanım ömrü tahminlerinin sadece bilgi amaçlı olduğu, her zaman hangi cihazın kaç yıl içinde 

kullanım dışı kalacağını göstermediği sonucuna varılabilir. Bazı durumlarda tıbbi cihazların kullanım 

ömrü belirli faktörlere göre uzayabilir ya da kısalabilir.  

 

 Envanterde var olan tıbbi cihazların yerine yeni tıbbi teknolojilerin bir plan dahilinde 

kazandırılması, teknolojik gelişmelerin sağlayacağı katkı ve tasarruflar ile gerçek klinik ihtiyaçların 

zamanında karşılanabilmesi maksadıyla hazırlanan bazı tıbbi cihazların tahmini ekonomik ömür 

devri/hizmet süreleri Tablo 1’de örnek olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1. Bazı Tıbbi Cihazların Öngörülen Ömür Devri/Hizmet Süreleri Çizelgesi 

 
Kaynak: 
https://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/biomedical_engineering/documents/BEAG/BEAG-

LifeSpanofBiomedicalDevices-GuidancePaper.pdf. 

 

Sonuç: Sağlık kurumları; planlama, programlama ve bütçeleme süreçlerini optimize ederek, 

yeniliğin değerinin farkında olarak, belirsizlikle uğraşarak ve tıbbi cihaz teknolojilerindeki 

https://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/biomedical_engineering/documents/BEAG/
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gelişmeler hakkında üretilen sağlık teknolojisi değerlendirme raporlarını izleyerek, sağlıkla ilişkili 

teknolojilerden kaynaklanan fırsatları ve zorlukları yönetme kapasitesine ulaşmayı hedeflemelidirler. 

 Günümüzde stratejik teknoloji planlamaları bilgiyi eyleme dönüştürmek için hastane 

yönetimlerinin kullanabileceği etkili yöntemlerden biridir. Bu sayede ihtiyaç olan teknolojiler doğru 

zamanda doğru yerde ona gereksinim duyanlara ulaştırılabilir. Kapsamlı bir bakış açısı ile geliştirilen 

teknoloji planları sayesinde sağlık kurumu bir yandan tıbbi teknoloji ihtiyaçlarını optimize ederken, 

diğer yandan kalitenin artması, klinik personelin memnuniyeti ve örgütsel hedeflere ulaşılması 

sağlanır. 

Kaynakça:  

BEAG: Guidence Paper, Life Span of Biomedical Devices. (2015). Biomedical Engineering 

Advisory Group of the South Australian Government. Erişim: 

www.flinders.edu.au/medicine/sites/biomedical-engineering/supporting-patient-

care/beagpublic.cfm. 

Emergency Care Research Institute (1995). Strategic Technology Planning, Health Technology 

Management, ECRI Institute's Health Devices System. 

Eroğul O., Karagöz İ., Bahadırlar Y. (1998) Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezlerinin 

Sağlık Alanındaki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Katkısı. Boğaziçi Üniversitesi 

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Biyomut Bildiriler Kitabı, s.104-110. 

Eucomed HTA Position Paper. Brussels, Eucomed, (2008). Erişim: 

http://www.eucomed.org/uploads/Modules/Publications/Eucomed_position_paper_on_Health

%20Technology_Assessment%20(HTA).pdf. 

Jordahl E.A., Robbins M., Sedlmeier M. (2016). Meeting New Equipment Needs And Reducing 

Capital Costs: Alignment of capital sources for equipment with the parameters and expected 

uses of that equipment can significantly reduce costs while meeting changing technology 

related needs. Healthcare Financial Management, Vol. 70 Issue 7, p.60-62. 

McCarthy J.P., Scott R., Blackett P., Amoore J., Hegarty F.J. (2014). Health Technology 

Management. Clinical Engineering, Chapter 4, Pages 43-57. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleList.  

Tatar M., Koçkaya G. (2013). Tıbbi Cihazların Sağlık Teknolojisi Değerlendirilmesi, DSÖ Tıbbi 

Cihaz Teknik Serisi, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) Erişim: 

http://www.sepd.org.tr/sepdData/userfiles/file/Tibbicihazlardasaglikteknolojidegerlendirmesi.p

df.  

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Teknoloji Planlama, Tıbbi Cihaz, Ömür Devri, Sağlık Teknolojisi 

Yönetimi, Klinik Teknoloji İhtiyacı. 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleList
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Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında 

Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
3
 

Hüseyin DEMİR
1 

, Elif Türkan ARSLAN
2 

, Levent B. KIDAK
3 

1
 Araştırma Görevlisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi/Sağlık Yönetimi, huseyin.demir@ikc.edu.tr 

2
 Yrd. Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi/Sağlık Yönetimi, elifturkanarslan@gmail.com 

3
 Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi/Sağlık Yönetimi, leventkidak@gmail.com 

 

Amaç: Mobil sağlık, sağlık sektörü yöneticilerine göre sağlık hizmetlerinde potansiyel bir araçtır. 

İşlem maliyeti yaklaşımı ise, sözleşme ilişkisinden kaynaklı maliyetleri esas almaktadır. Mal veya 

hizmet temini için sözleşme öncesi ve sonrası katlanılan maliyetlerdir. Çalışmanın amacı, mobil 

sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine işlem maliyetleri yaklaşımı bağlamında etkisini 

araştırmaktır. 

 

Önem: Mobil sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine işlem maliyeti yaklaşımı bağlamında 

etkisinin araştırılması çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın alana katkı sağlayan 

ve sektörünün temel taşlarından biri olan yöneticiler ile birlikte yapılması araştırmanın bir diğer 

özgün yönünü oluşturmaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İzmir Tepecik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini18 tepe yöneticisi 

oluşturmaktadır.Evrenintepe yöneticileri olarak seçilmesinin nedeni, bu kişilerin kaynakları kullanan 

ve karar vermeye yetkili kişiler olmalarıdır. Çalışmada olasılıklı olmayan tekniklerden biri olan 

amaçlı/yargısal örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma, uzman iki kişi ile hazırlanan 15 açık uçlu soru ile yapılmıştır. Derinlemesine-bireysel ve 

yarı-yapılandırılmış yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak 10 kişi ile görüşmeler yapılmış, 

katılımcıların sorulara yazarak cevap vermeleri sağlanmıştır. Alan araştırması sonucunda elde edilen 

verilerin analizinde Walcott’un önerisi benimsenmiştir. Walcott, nitel veri analizi için 3 aşamalı bir 

model önermektedir. Bunlar betimleme, analiz ve yorumlama’dır. 

Bulgular: Katılımcılar üst kademe yöneticilerinden oluşmakta bunların 8’i erkek 2’si ise kadın 

yöneticidir. Katılımcıların 3’ü 36-42, 4’ü 43-48 ve 3’ü de 49 ve üstü yaş aralığındadırlar. 

Katılımcıların 1’inin çalışma süresi 1-5 yıl, 2’sinin 6-10 yıl, 3’ünün 11-15 yıl ve 4’ünün ise 15 yıl ve 

üzeri olmakla birlikte tamamı evli olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 3’ü 3500-4000 TL, 4’ü 

4001-4500 TL ve 3’ü ise 4500 TL ve üzeri gelire sahiptir. 

Alan araştırmasında katılımcılara yöneltilen sorular ve bu sorulara ilişkin katılımcı yöneticilerin 

görüşleri doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

1. Mobil iletişim teknolojileri hastane bilgi yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir mi buna 

yönelik ne yapılmalıdır? 

Katılımcıların tamamı mobil teknolojilerin hastane bilgi yönetim sistemiyle entegre çalışacağını 

belirtmişlerdir. Bunun için 2 yöntemin benimsenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Çalışanların cihazları 

bilgi yönetim sistemine entegre edilir ayrıca tedarik edilecek cihazlar sisteme entegre edilerek 

kullanılabilir. 

2. Bulut bilişim teknolojisi üzerinden sunulan sağlık hizmetleri ne kadar güvenlidir, buna 

yönelik neler yapılabilir? 

                                                           
3
Bu çalışma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yrd. Doç. Dr. Elif Türkan ARSLAN 

danışmanlığında Arş. Gör. Hüseyin DEMİR’in hazırlamakta olduğu “Mobil Uygulamaların Sağlık Hizmetlerine İşlem 

Maliyetleri Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinin bir 

kısmından üretilmiştir. 
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Katılımcıların tamamı bulut bilişim sistemlerinin güvenli olmadığı yönünde sistemin hasta 

bilgilerinin gizlilik ve güvenliği açısından bazı riskler içerdiğini dolayısıyla güvenlik alt yapısının 

güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bilgi güvenliği için güçlü yazılımlar, parmak izi vb. 

güvenlik uygulamaları, yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi gerektiği 

hususlarıbelirtilmiştir. 

3. Mobil iletişim teknolojileri ile sağlık hizmetlerinin sunumu için hastane düzeyinde bulut 

bilişim sistemlerinin altyapısı nasıl oluşturulmalıdır? 

Bulut bilişim sistemlerin yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken 

bir iş olduğu görüşü katılımcıların çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. Kullanılan sisteme benzer 

bir şekilde ana sunucuların bakanlıkta ve tanımlı ara yüzlerin hastanede olduğu bir anlayış 

benimsenmelidir. 

4. Sağlık hizmetinin sunumu ile ilgili veri bulut bilişim teknolojilerinde depolanabilir mi, 

bunun için nasıl bir yapı oluşturulmalıdır? 

Katılımcıların tamamına yakın çoğunluğu, hastaya ait bilgilerin bulut bilişim teknolojilerinde 

depolanabilir olduğunu belirtmiştir. Bakanlığın teknik ve hukuki alt yapıyı oluşturmasından sonra 

mümkün olduğu dile getirilmiştir. 

5. Bulut bilişim sistemlerine yapılan yatırımlar sonucunda sağlık hizmetleri elde bulunan 

personel ile sürdürülebilir mi? 

Katılımcıların hemen hemen tamamı bulut sistemlerin hastane düzeyinde yapılandırılmasından sonra 

elde bulunan teknik personelin yetersiz kalacağını dolayısıyla teknik personelin tedarik edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. 

6. Bulut bilişim altyapısı oluşturulduktan sonra hastanede veri yönetim biriminin kurulmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Veri yönetim biriminin hizmetlerinin yapılması için veri yönetim 

personeline ihtiyaç var mı? 

Veri yönetim birimi hizmetlerini görmek için bulut bilişim sistemlerinde çalışabilecek teknik 

personelin tedarik edilmesi gerektiği görüşü katılımcıların tamamı tarafından benimsenmiştir.  

7. Mobil iletişim teknolojileri ile hangi tür hasta profillerine sağlık hizmeti sunulabilir? 

Kronik hastalıkların takibi, yatan ve ayaktan hasta izlemi, acil sağlık hizmetleri vb. sağlık 

hizmetlerinin tüm süreçlerinde bu teknolojilerim kullanılabilirliği kabul edilmiştir. 

8. Mobil iletişim teknolojileri hastane içi ve dışı sağlık hizmetlerinin sunumu için nasıl 

kullanılabilir? 

Sağlık hizmetlerinde sağlık durumuna ilişkin bilgilerin sağlık çalışanları arasında hızlı paylaşımının 

etkili bir hizmet sunumunda gerekli olduğu geleneksel olarak yapılan işlerin mobil teknolojiler ile 

yapılabileceği belirtilmiştir. 

9. Ayaktan ve yatan hastaların takibinde mobil sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılabilir? 

Mobil sağlık hizmetlerinden ayaktan ve yatan hastaların vital bulgularının izlemi, kronik hastalığı 

olanların sürekli takibi ve sağlık çalışanı ve hasta arasındaki iletişimin geliştirilmesinde 

yararlanılabilir olduğu katılımcıların tamamı tarafından benimsenmiştir.   

10. İlaç orderlarınınformelleşmesi ve tıbbi hataların önlenmesi noktasında mobil iletişim 

teknolojileri nasıl kullanılabilir? 

İletişimin sorumlular arasında kolay sağlanması ve ayrıntıların sistemde kayıt altına alınması ilerde 

muhtemel problemlerin çözülmesinde etkili olacağı görüşü katılımcıların çoğunluğu tarafından ileri 

sürülmüştür. 

11. Sağlık Bakanlığının başlattığı E-Nabız programı sağlık hizmetlerini nasıl etkiler? 

e-Nabız programının sağlık hizmetlerini olumlu etkileyeceği görüşü katılımcıların büyük 

çoğunluğunca kabul edilmiştir. Hastanın kendi sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi olduğundan daha 

güçlü olmaktadır. Katılımcıların küçük bir azınlığı bu programın sağlık hizmetlerini etkilemeyeceği 

veya olumsuz etkileyeceğini ileri sürmüştür. 

12. Facebook, Twitter, Periscope, Skype vb. sosyal medya uygulamaları sağlık 

hizmetlerinde nasıl kullanılabilir? 
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Geniş kitlelere ulaşımın kolay olması bakımından topluma farkındalık kazandırılmasında sosyal 

medya uygulamalarının etkili bir araç olduğu tüm katılımcılarca kabul edilmiştir. 

13. Akıllı (telefonlar, tablet vb.) cihazların sağlık hizmeti sunumunda kullanımı hastanenin 

katlandığı işlem maliyetlerini nasıl etkiler? 

Katılımcıların tamamına yakını akıllı cihazların sağlık hizmetlerinde kullanımının işlem maliyetlerini 

düşüreceğini belirtmişlerdir. 

14. Mobil iletişim teknolojileri hastanede hangi süreçler için kullanılabilir(İdari)? 

Hastane içerisinde idari tüm işlerin planlanması ve organizasyonunda mobil teknolojilerin önemli bir 

iletişim aracı olarak etkin kullanılabileceği görüşü katılımcıların tamamı tarafından ifade edilmiştir. 

15. Mobil iletişim teknolojileri lojistik hizmetlerde (Depolama, Sipariş, Tedarik, Teslim) 

hangi süreçlerde veya nasıl kullanılabilir? 

Mobil iletişim teknolojileri araştırma sürecinden tekrar sipariş sürecine kadar lojistik hizmetlerin her 

aşamasında akıllı cihazların sisteme entegre edilmesi ile kullanılabilir olduğu ifade edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, mobil sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine işlem maliyetleri yaklaşımı 

bağlamında etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, hastane düzeyinde mobil sağlık sistemi alt yapısının 

oluşturulmasının mümkün ve gerekli olduğu, daha çağdaş bir ortam yaratılması için buna ilişkin 

somut adımların atılması gerektiği ve bu teknolojinin sağlık hizmetlerini işlem maliyetleri yaklaşımı 

bağlamında olumlu etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Mobil sağlık hizmetlerinde yöneticilerin endişe duydukları durum hasta bilgilerinin güvenliğidir. 

Hasta bilgilerinin korunmasına ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınması büyük öneme sahiptir. 

Yaşanan tüm gelişmeler ve bu çalışmanın bulguları göz önünde bulundurulduğunda, karar vericilerin 

mobil sağlığın ülkemiz için sunabileceği avantajları göz önünde bulundurup gerekli somut adımları 

atmalarının daha sağlıklı ve üretken bir toplum için oldukça önemli bir strateji olacağı söylenebilir. 

 

Kaynaklar 
1. Abbate, S., Avvenuti, M., Bonatesta, F., Cola, G., Corsini, P., & Vecchio, A. (2012). A smartphone-

based fall detection system. Pervasive and Mobile Computing, 8(6), 883-899. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pmcj.2012.08.003. 

2. Al-Hadithy, N. and  Ghosh, S. (2013). Smartphones and The Plastic Surgeon. Journal Of Plastic, 

Reconstructive & Aesthetic Surgery, 66(6), E155-E161. 

Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Bjps.2013.02.014. 

3. Ashar, R., Lewis, S., Blazes, D. L., & Chretien, J. P. (2010). Applying information and communications 

technologies to collect health data from remote settings: A systematic assessment of current 

technologies. Journal of Biomedical Informatics, 43(2), 332-341. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2009.11.009 

4. Coase, R. H. (1937). The Nature Of  The Firm, Economica, 4(16), pp. 386-405. 

5. Crisp, N., Chen, L. (2014). Global Supply Of Health Professional, The New England Journal Of 

Medicine, 370(10), pp. 950-957. 

6. Datta, A. K.,Sumargo, A., Jackson, V., Dey, P. P. (2011). mCHOSIS. An Application of 

Mobile TechnologyforChildhoodObesitySurveillance, The 8. International Conference on 

Mobile Web Information Systems (MobiWIS), 653-660. 
7. Demsetz, H. (1968). The Cost Of Transacting, The Quarterly Of Economics, 82(1), pp. 33-53. 

8. Franco, M., Tursunbayeva, A. (2014). Mobile Technology And Public Health Organisational System. 

Emergent Issues İn Management, 1, pp. 80-89. 

9. Gümüş, Y. (2012). Lojistik Faaliyetler ve Maliyetler, Ankara: Gazi Kitabevi. 

10. Güler, E., Eby, G. (2015). Akıllı Ekranlarda Mobil Sağlık Uygulamaları, Eğitim Ve Öğretim 

Araştırmaları Dergisi, 4(3), s. 45-51. 

11. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. 

12. Huffman, A. (2015). With The Proliferation Of Mobile Medical Apps, Which Ones Work Best In The 

Emergency Department, Annals Of Emergency Medicine, 66(2), pp. 13-16. 

13. Kamsu-Foguem, B., Foguem, C. (2014). Telemedicine and mobile health with integrative medicine in 

developing countries. Health Policy and Technology, 3(4), 264-271. doi:10.1016/j.hlpt.2014.08.008 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

109 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

14. Kaplan, R. S., Porter, M. E. (2011). The Big İdea: How To Solve The Cost Crisis In The Healthcare, 

Harward Business Review. 

15. Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, 15. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. 

16. Kumar, S., Nilsen, W. J., Abernethy, A., Atienza, A., Patrick, K., Pavel, M., Riley, W. T., Shar, A., 

Spring, B., Metz, D. S., Hedeker, D., Honavar, V., Kravitz, R., Lefebvre, R. C., Mohr, D. C., Murphy, 

S. A., Quinn, C., Shusterman, V., Swendeman, D. (2013). Mobile Health Technology Evaluation, 

Amerikan Journal Of Preventive Medicine, 45(2), pp. 228-236. 

17. Liu, C., Q. Zhu, K. A. Holroyd and E. K. Seng (2011). "Status and Trends Of Mobile-Health 

Applications For İos Devices: A Developer's Perspective." Journal Of Systems and Software 84(11), 

pp. 2022-2033. 

18. Mather, C, Cummings, E, Allen, P. (2014). Nurses' Use Of Mobile Devices To Access Information In 

Health Care Environments In Australia: A Survey Of Undergraduate Students, Jmir Mhealth and 

Uhealth, 2(4), pp. 1-10. 

19. Mechael, P. N. (2009). The Case for mHealth in Developing Countries, pp. 103-118. 

20. Nakamura, N.,Koga, T., Iseki, H. (2015). A meta-analysis of 

remotepatientmonitoringforchronicheartfailurepatients, Journal of TelemedicineandTelecare, 

20(1), 11-17. 
21. Pope, C, Halford, S, Turnbull, J, Prichard, J. (2014). Cyborg Practices: Call-handlers and computerised 

decision support systems in urgent and emergency care, Health Informatics Journal, 20(2), pp. 118-126. 

22. Sargut, A. S., Özen, Ş., Gökşen, N. S., Oğuz, F., Önder, Ç., Üsdiken, B. ve Yıldırım, E. (2010). Örgüt 

Kuramları, 2. Baskı, Sargut, A. S. ve Özen, Ş. (Derleyenler), Ankara: İmge Kitabevi. 

23. Semple, J. L., Sharpe, S, Murnaghan M. L., Theodoropoulos, J, Metcalfe, K, A. (2015). Using A 

Mobile App For Monitoring Post-Operative Quality Of Recovery Of Patients At Home: A Feasibility 

Study, Jmır Mhealth And Uhealth, 3(1), pp. 1-11. 

24. SİSOFT (2013). Sağlık Bilişim Dergisi, Haziran-Temmuz, 17, s. 1-64. 

25. Sloninsky, D. (2008). Towards the Development of an mHealth Strategy: A Literature Review, pp. 1-

62. 

26. Şahin, K. T. (2007). İşlem Maliyeti Yaklaşımı'nın Kültürel Temelleri, Yönetim Dergisi, 58, s. 12-22. 

27. Widener, S. K. (2006). Associations between strategic resource importance and performance 

measureuse: The impact on firm performance, Management Accounting Research 17, 433-457. 

28. Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions Of Capitalism. New York: Free Press. 

29. Wu, Y. P., & Hommel, K. A. (2014). Using Technology to Assess and Promote Adherence to Medical 

Regimens in Pediatric Chronic Illness. The Journal of Pediatrics, 164(4), 922-927. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.11.013 

30. Yenidoğan, T. G. (2013). Yeni Kurumsal İktisat Geleneğinde İşlem Maliyeti Teorisinin Rolü Ve Son 

Gelişmeler, Business and Economics Research Journal, 4(2), s. 109-134. 

 

Anahtar Kelimeler: İşlem maliyetleri, mobil iletişim teknolojileri, sağlık hizmetleri, mobil sağlık, 

mobil uygulamalar 

 

  



 

110 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

  

888...   OOOTTTUUURRRUUUMMM   

111   AAARRRAAALLLIIIKKK   222000111666         

111666:::111000---111777:::111000   

   
 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

111 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

Hastane Mimarisi Ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler 
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Amaç: Araştırmanın amacı engellilerle engelli yakınlarının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

hastanelerin mimari yapısını değerlendirmek yapılmasına ihtiyaç duyulan düzenlemelere dair 

öneriler oluşturmaktır. Araştırma kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamış olduğu standartlar da 

ele alınarak hastaneler incelenerek mevcut duruma ve ihtiyaçlara yönelik bir değerlendirme 

yapılmıştır.  

Önem: Mimari sadece göze hoş görünen binaların inşasını değil, aynı zamanda kullanımı kolay, 

ekonomik ve verimli yaşam alanlarının yaratılmasını da ifade etmektedir. Bu bakış açısıyla inşa 

edilecek binalarda kullanıcıların konforunun ve kullanım kolaylığının göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Sağlık kuruluşları, toplumun tamamı tarafından kullanılan ve özel kullanım amaçlarıı 

içeren yapılardır. Sağlık kuruluşlarının geliştirilmesi toplum refah ve huzurunun arttırılmasında 

büyük rol oynamaktadır. Doğru ve düzgün planlanarak kurulan sağlık kuruluşlarında, özellikle de 

hastanelerde, verilen sağlık hizmetinin kalitesi ve verimliliği artmaktadır. İhtiyaçlara ve bir amaca 

yönelik planlanmayan binalar etkisiz ve verimsiz kalmaktadır. İyi bir yerleşim planlaması binanın 

verimli ve etkili çalışması için hayati önem taşımaktadır. Türkiye’de son 25 yılda hastane binalarıyla 

ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Hastaneler tasarlanırken ihtiyacı karşılayacak 

biçimde mümkün olan en düşük yapım, işletim ve bakım maliyetine sahip, hasta bakımı ve tedavisi 

için en iyi biçimde hizmet veren, hastanın konforu ve memnuniyetini sağlayan yapılar olmaları 

hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı engelli bireylerin hastane ortamında 

hizmet sunuculara daha kolay ulaşabilmesi için mimari yapıya yönelik çeşitli düzenlemeler 

yapmıştır. Özellikle kalite ve akreditasyon çalışmalarına dahil edilen mimariye yönelik standartlarla 

sağlık kurumlarının ergonomik yapısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Fakat birçok hastanenin yapısı eski 

olduğu için geliştirilen standartların uygulanması konusunda sorun yaşanmıştır. Yeni yapılan 

hastanelerde bile bu standartların ihlali söz konusu olmuştur. Bununla birlikte hastane mimarisi adı 

altında özel bir alanın gelişmemiş olması, inşaat projelerinin hazırlanmasında özel kullanım 

amaçlarının göz ardı edilmesi bu sorunun büyümesine neden olmaktadır. Bu nedenle engelli bireyler 

ve aileleri sağlık hizmeti alırken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Hastane binalarında 

ergonomik özelliklerin ve kullanım amacına yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi, engelli bireylerin 

hizmet almasını kolaylaştırmasının yanı sıra bina işletim maliyetlerinde de azalmalara sebep olacak, 

daha verimli kullanılan binaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu sorunların değerlendirilmesini 

ele alan araştırma, hastanenin yapılanmasında engelli bireylerin göz önünde bulundurularak 

çalışmalar yapılması, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve refah düzeyini geliştirmesi 

açısından önem taşımaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup 

Adana ilindeki hastaneler, engellilere yönelik çeşitli özel eğitim kurumları ve engelli bireylerin 

aileleriyle görüşülerek bilgi alınmıştır. Bilgi toplanması sürecinde araştırmacılar tarafından 

oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda hastane binalarını 

kullanırken engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dair tespitler yapılmış ve çözüm önerileri ortaya 

çıkarılmıştır.  

Bulgular: Engelli bireyler için yapılan çalışmalar son yıllarda daha fazla önem kazanmıştır. Bu 

durum engelli vatandaşların topluma kazandırılması, toplumdan dışlanmaması ve onların rahat ve 

mutlu bir hayat sürmesi açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Yapılan bu araştırmada, 

mailto:ferhannenni@hotmail.com
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hastanelerin verdiği bilgiler ve yaptıkları düzenlemeler doğrultusunda engelli bireylerin toplum için 

öneminin giderek arttığı ve daha da artacağı görülmektedir. Engelli bireyler için çıkarılan kanunlar 

ve uluslararası düzenlemeler de bu çalışmaların hızını arttırmıştır. Engelli bireyler için Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sadece öncelik sırası ya da sağlıklarının korunması için 

uygulanan sosyal güvencelerle sınırlı kalmamış, sağlık kurumlarında onların istedikleri yerlere 

kolayca ulaşabilmeleri için mimari düzenlemeler de yapılmıştır. Fakat görüşülen hastanelerin eski 

yapılı olması nedeniyle bu düzenlemeler sınırlı olarak uygulanmıştır. Ama bu hastanelerde yürütülen 

projeler engellilere yönelik bir farkındalığın oluştuğunu göstermektedir. Engelli bireylerin 

yaşamlarını kolaylaştırıcı bu faaliyetlerin uygulanması ya da uygulamaya çalışılması toplumun 

bilincinin artmasını da sağlamıştır. Diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerine bakıldığında ise durum daha 

iç açıcıdır. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptıkları uygulamalarla diğer 

hastaneler için örnek bir model oluşturmuşlardır. Ayrıca, görüşülen ailelere sorulan sorular ve verilen 

cevaplara bakıldığında engelli bireylerin ailelerin sağlık kurumlarında en çok karşılaştığı sorun 

ilgisizliktir. Sağlık çalışanı ne yazık ki konu engelli bireyler olduğunda bile yeterince tevazu 

göstermemektedirler. Ailelerin bu konudaki beklentisi ise çalışanlara bu konuda bilinç aşılanması ve 

bu durumun yetkililer tarafından bir an önce düzeltilmesi gerektiği yönündedir. Birimlere kolay 

ulaşılabilirlik konusunda ise ailelerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri kurumun engelli bireyler 

için tekerlekli sandalye, sedye ve çağrı butonu tahsis etmemesidir. Hastanelerde fiziki mekanlarda 

engelli bireylerin ulaşımını ve hareketini kolaylaştıracak rampa, asansör, oturma üniteleri, engelli 

tuvaletleri gibi fiziki yetersizlikler en fazla görülen sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlık 

çalışanları, engelli bireyleri öncelik sırası olduğu halde polikliniğe almamaları ve gerekli araç-

gereçleri tahsis etmemeleri aileleri zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda engelli ailelerin 

beklentileri yine çalışanların bilinçlendirilmesi yönündedir. Ayrıca bu aileler, sadece engelli bireyler 

için bir sağlık kurumu kurulursa ya da en azından engelliler için oluşturulmuş bir poliklinik yapılırsa 

refah düzeylerinin artacağını, psikolojik olarak da kendilerini daha iyi hissedeceklerini 

belirtmişlerdir.  

Sonuç: Yapılan araştırmanın sonucunda hastaneler engelliler için yapılan düzenlemelerin mimari 

boyutunu uygulamada güçlük çekmektedirler. Bunun nedeni olarak hastanelerin eski yapılı olması 

gösterilebilir. Hastaneler bu düzenlemelerle ilgili mevcut binalarında yapabilecekleri kadarını 

uygulamaya çalışmaktadırlar. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartların hepsini 

uygulayamamaktadırlar. Bu araştırma kapsamında görüşülen hastanelerden biri eski yapılı binalarda 

bu standartların hepsini uygulayamasa da başka bir şubede yer alan hastanelerinde bu standartları 

dikkate alarak çalışmalar yapmışlardır. Bu durum hastane yöneticilerinin ve çalışanlarının 

bilinçlendiğini göstermektedir ve gelecek için ümit vadetmektedir. 
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Türkçe kaynaklarda “ulaşılabilirlik”, İngilizce kaynaklarda “accessibility” olarak 

rastladığımız kavram, mevcut çevre tasarımının her bireyin bu çevreyi özgürce ve güvenli bir şekilde 

kullanabilmesi ilkesine dayanmaktadır (Güler, 2005). Sosyolojik açıdan engelli birey, patolojik 

problemlerinden dolayı değil, toplumsal baskılar sonucu erişilebilirliği büyük ölçüde sınırlandırılmış 

bireydir (Çarkçı, 2011). Dünyada bu konu üzerinde yapılan tüm çalışmalar insan hakları temelinde 

tüm bireylerin hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın tüm hizmetlerden aynı ölçüde yararlanabilmesi 

üzerine şekillendirilmektedir. Bunun tek koşulu da gerek hizmet, gerekse bilginin istisnasız 

ulaşılabilir olmasıdır (Ünver, 2016). 

Günümüz Türkiye'sinde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde 

yaşadıkları bilinmektedir. Sorunu adlandırmadan başlayan ve yaşamın pek çok alanına yayılan bu 

sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını 

güçleştirmektedir. Sürekli sorunlarla boğuşan, onlara anlamlı çözümler üretemeyen bireyler, 

kendilerini mutsuz hissetmektedir. Bu durum da temel insan hakkı olan bireyin kendisini 

gerçekleştirme hakkını ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini düşürmektir (Karataş, 2002). 

Çağdaşlığın temeli olan bireyler arası eşitlik ilkesi göz önüne alındığında, çağdaş bir devlet tüm 

yurttaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin insanca yaşayabilecekleri olanaklar sunmak zorundadır. Bu 

nedenle toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engellilerin sorunları gerçekçi bir şekilde ele 

alınarak toplumla bütünleştirilmesi gerekmektedir (Özcan, 2008). Bu bağlamda engelli bireylerin en 

fazla ihtiyaç duydukları hizmet alanlarından birisi olan sağlık hizmetlerinden de etkin 

yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir. 

Amaç: Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeylerinin belirlenmesi, sağlık hizmeti 

alımında önlerine çıkan engellerin belirlenerek, engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm 

önerilerinin geliştirilmesidir. 

Önem: Çalışma, engellilerin sağlık hizmeti kullanımında karşılaştıkları güçlüklerin ve engellerin 

belirlenmesi; ayrıca engellilere yönelik daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması 

yolunda tespit edilen engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

bağlamında önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma model olarak tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın 

evrenini Konya ilinde yaşayan 41.364 engelli birey oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün 

belirlenmesinde (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 2004)’ün formülünden yararlanılmıştır. 165 engellinin 

evreni temsil edebileceği hesaplanmış; ancak araştırma sonuçlarının güvenirliğini artırmak amacıyla 

daha fazla sayıda engelli bireyin araştırma kapsamına alınması uygun görülmüş ve 300 engelli birey 

araştırma kapsamında incelenmiştir. Veriler anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma 

verilerinin değerlendirilmesinde, değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkilerin ortaya çıkartılmasında 

veriler normal dağılım sergilemediği için parametrik olmayan testlerden Chi-Square (Ki-kare) testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %65’i erkek, %42’si 31-50 yaş grubunda, %58,3’ü evli, %46,7’si 

ilköğretim mezunu olup, SSK kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlananların oranı %40,7’dir. 

Yine katılımcıların %95,3’ü herhangi bir STK’na üye değil, %76’sı çalışmamakta ve %38’inin gelir 

düzeyi 1001-1500 TL arasında yer almaktadır. 
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Engellilerin %39’u süreğen hastalık sebebiyle engelli,%31,3’ünün engel oranı %41-%60 arasında, 

%28’i 1-5 yıl arası engelli ve %53,6’sı hastalık sebebiyle engelli konumundadır.           

Engellilerin %94,7’si EBH’den yararlanmamakta, %19,3’ü engelinden dolayı tıbbi cihaz 

kullanmakta ve %79’unun sağlık giderlerinin tamamı sosyal güvence kapsamındadır. Yine 

engellilerin %32,7’si ortalama iki haftada bir sağlık tesisine başvurmakta,  %47’si ilk sağlık tesisi 

olarak aile hekimliğini seçmekte ve %45,7’si telefon aracılığıyla randevu hizmetinden 

yararlanmaktadır. 

              Engellilerin %52’si ulaşımda sıkıntı yaşamakta, %70,3’ü toplu ulaşım araçlarını 

kullanmaktadır. Şahsi aracıyla gidenlerin %52’si engelli otoparkından yararlanamamaktadır. 

Engellilerin %58,3’ü hastane içi hareket güçlüğü yaşamakta ve %48,3’ü başkasının yardımına 

ihtiyaç duymaktadır. Öncelik hakkından yararlanamayanların oranı %68,3, hak ve önceliklerini 

bilmeyenlerin oranı ise %44,7’dir. Engellilerin %73,7’si hostes hizmetinin, işitme engellilerin de 

%76,6’sı işaret dili bilen personelin bulunmadığını belirtmiştir. 

Engellilerin %63,7’si işlemlerin aynı günde tamamlandığını ifade etmiştir. %57,3’ü muayene 

odalarının uygun olduğunu, %65,7’si de WC ve lavaboların engelli kullanımına uygun olduğunu 

ifade etmiştir.  Engellilerin %57’si sağlık personeli ile yeterli iletişim kurabildiğini, %63,7’si iletişim 

problemi yaşamadığını, %64,7’si yeterli bilginin verildiğini, %45,3’ü de sağlık personelinin 

engellilere karşı ilgili olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %51’i yönlendirmelerin, % 87’si takip 

izinin, %59,3’ü ise öncelik belirten tabelaların bulunduğunu ifade etmiştir. 

Sağlık hizmeti alımında karşılaşılan en önemli sorun engellilerin %45’i için işlemlerin uzun 

sürmesi olarak belirlenmiş, ayrıca sunulan hizmetin yeterliliğine ilişkin engellilerin %52’si yeterli 

düzeyde olduğunu belirtmiştir. 

Cinsiyet, medeni durum ve engel türü açısından hastane içi işlemlerin takip edilmesinde 

yardıma ihtiyaç duyulması açısından kadınların (%59,20 p:0,001), bekarların (%61,60 p:0,000) ve 

zihinsel engellilerin (%67,70 p:0,008) daha fazla yardıma ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. 

Yaş açısından; hastane içi hareket güçlüğü yaşanması (Yaş grubu:50 ve üzeri %67,60 

p:0,035), öncelik hakkının kullanımı (Yaş gurubu:30 ve altı %77,80 p:0,002), psiko-sosyal destek 

alma isteği (Yaş grubu:30 ve altı %43,20 p:0,020), sağlık tesisine başvuru sıklığı (Yaş grubu:50 ve 

üzeri %40,50 p:0,027), sağlık personeli ile yeterli iletişim kurabilme durumunun (Yaş grubu:31-50 

%67,50 p:0,036) farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Engel türü açısından; sağlık tesisinde ulaşımda en fazla sorun yaşayan engel grubunun 

bedensel engelliler olduğu (%74,7 p:0,016), yine hastane içi hareket güçlüğü yaşanması durumunda 

da en fazla bedensel engellilerin sorun yaşadığı (%63,20 p:0,036) belirlenmiştir. Öncelik hakkının 

kullanımından en fazla yararlanan engel grubunun zihinsel engelliler olduğu (%48,40 p:0,031)  tespit 

edilmiştir. 

Gelir düzeyi açısından ilk başvuru tesisi olarak tercih edilen sağlık kuruluşu olarak aile 

hekimliğini tercih edenlerin daha çok 500 ve altı gelir düzeyine sahip engellilerden oluştuğu 

belirlenmiştir (%80,60 p:0,001). Engel oranı açısından hastane içi hareket güçlüğü yaşanması 

durumuna bakıldığında; %81-%100 arasında engel oranına sahip engellilerin daha çok hareket 

güçlüğü yaşadığı belirlenmiştir (%73,30 p:0,040). 

Günlük hayatta kendine yeterli olma durumunun; hastane içi hareket güçlüğü yaşanması 

durumu ve işlemlerin takibinde yardıma ihtiyaç duyulması açısından farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Günlük hayatta kendine yeterli olmadığını ifade eden engellilerin  %77,20’sinin aynı 
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zamanda hastane içi işlemlerde yardıma ihtiyaç duyduğu (p:0,000) ve yine aynı grubun %86,80’inin 

hareket güçlüğü yaşadığı tespit edilmiştir (p:0,000). 

Hak ve öncelikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olunması durumu öncelik hakkından 

yararlanılması açısından incelendiğinde;  yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade eden engellilerin 

%63,00’ünün aynı zamanda öncelik hakkından da yararlandığı belirlenmiştir (p:0,000). 

Engellilerin sağlık çalışanı ile yeterli iletişim kurabilmeleri durumunun sağlık çalışanlarının 

engellilere karşı davranışları açısından incelenmesi sonucunda; yeterli iletişim kurabildiğini ifade 

edenlerin %51,8’inin aynı zamanda personelin davranışını ilgili olarak değerlendiren engellilerden 

oluştuğu belirlenmiştir (p:0,001). 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre engellilerin; ulaşım, engelli otoparkının kullanılamaması, 

engellilere yönelik hostes hizmetinin sunulmaması, sağlık tesisi içerisinde hareket güçlüğü yaşama, 

öncelik hakkının kullanılamaması, sağlık tesislerindeki işlemlerinin başka günlere ertelenmesi gibi 

problemler ile karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda ulaşım sorununa yönelik yerel 

yönetimlerin düzenleyici uygulamalar yapması, diğer sağlık hizmet sunumuna yönelik tespit edilen 

sorunların çözümü için politika belirleyicilerin ve hastane yönetimlerinin gerekli düzeltici işlemleri 

gerçekleştirmesi önerilmektedir. 
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Yüzyıllardan beri düşünürler tarafından, mutluluğun ne anlama geldiğine dair pek çok 

araştırma yapılmıştır. Özellikle son 15 yılda davranışsal ilişkiler, sınırlar ve mutluluğun 

belirleyicileri araştırılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır (www.faculty-gsb.stanford.edu.tr). 

Mutluluk kavramı hayattan zevk alma, moral ve sübjektif iyilik hali (Bülbül ve Giray, 2011: 114) 

olarak da adlandırılmakta olup, mutluluğun açıklanmasında tek bir faktörün rol oynamadığı ve rol 

oynayan pek çok faktörün ise sağlamış olduğu faydanın maksimum mutluluk seviyesine hizmet ettiği 

–özellikle 20. yüzyıl refah devletleri tarafından- savunulmuştur. Bu anlamda yaşam kalitesinin 

artmasının kişilere sağlamış olduğu fayda neticesinde mutluluğa neden olduğu yapılan çalışmalarda 

belirlenmiştir (Veenhoven, 1987: 333). Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarda mutluluğun, kişilerin 

beklentileriyle ilgili olduğu ve önemli ölçüde dış kaynaklardan bağımsız olduğu da görülmektedir. 

Mutlu insanların ahlaki, zeki, daha az önyargılı, çevresindekilerle iyi ilişkilere sahip ve ortalama bir 

insandan daha sağlıklı olduğu belirlenmiştir (Myers ve Diener, 1996: 55). Bu anlamda mutluluk ve 

sağlık arasındaki ilişkinin dış kaynaklardan bağımsız ve kişinin algısına bağlı olarak paralellik 

göstermesi de muhtemeldir. Pressman ve Cohen (2005: 925)’in yaptığı çalışmada da benzer bir 

sonuç elde edilmiş ve ‘pozitif etkilenme’ olarak adlandırılan mutluluk kavramının sağlıkla ilişkisinin 

varlığına dikkat çekilmiştir. 

Sağlığın tanımlanmasında kullanılan pozitif iyilik modeline göre sağlık, fiziksel ve ruhsal 

iyilik durumunun sübjektif olarak değerlendirilmesi olarak adlandırılır (Simons, 2002: 2). Sağlığın 

algılanması anlamına gelen bu durum, kişinin fiziksel durumunun yanı sıra ruhsal olarak mutluluk, 

üzüntü, depresyon, stres ve diğer kişilerle ilişkilerini kapsayan bir süreci yansıtmaktadır (Garrity, 

1978: 77-81). Kişilerin hayatlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları bu tür durumları algılamaları, 

sağlık tanımlamasında önem arz etmiş ve sübjektif sağlık değerlendirmeleri adıyla ortaya çıkmıştır. 

Erengin ve Dedeoğlu (1997: 15)’na göre, kişilerin sağlık durumlarını algılamalarının demografik 

değişkenlere göre farklılık göstereceği göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda yeti yitiminin 

oluşması, ilaç kullanması, tedavi görmesi, hastalığına dair yakınmaları vb. olaylar da ayrı ayrı 

değerlendirilerek algılanan sağlık durumlarına göre daha kapsamlı ve güvenilir veriler elde edilebilir.  

Daha kısa ve öz olarak ifade edildiğinde, algılanan sağlık durumu kişilerin gerek demografik 

özellikleri gerekse sağlığa ilişkin içinde bulundukları durumlarından hareketle kendi sağlıklarını 

nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi, diğer bir deyişle sübjektif puanlamadır. Hayatın zorlukları, 

stres, yaşam koşulları, çok yönlü ilişkiler ve duygusal değişimler (mutluluk, üzüntü, endişe vs.) gibi 

değişkenlerin algılanan sağlık durumuna etkisi aşikârdır. Ancak mutluluk ve algılanan sağlık durumu 

arasındaki bu ilişkinin kuvveti ne derecede olduğunun bilinmesi çalışma amacı açısından önem arz 

etmektedir.  

Amaç:  Yapılan araştırma, Isparta il merkezinde ikamet eden 15 yaş ve üzeri kadın ve erkeklerin 

mutluluk ve algılanan sağlık durumları arasındaki ilişkinin incelenerek değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır.  

Önem: Mutluluk ve algılanan sağlık durumunun incelenmesine ilişkin literatürde kapsamlı bir 

çalışmanın bulunmaması, çalışmanın önemini pekiştirmektedir. Aynı zamanda yabancı literatürde 

sıkça yer verilmiş olan bu konunun Türkiye’de bu alanda yapılan akademik çalışmaların artmasını 

teşvik edeceği de umulmaktadır. 

http://www.faculty-gsb.stanford.edu.tr/
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Araştırma Yöntemi:  Araştırmanın evrenini Isparta ili merkezinde yaşayan yaklaşık 240 bin kişi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, kolayda örnekleme yoluyla belirlenerek evrenden 

seçilen 15 yaş ve üzeri 250 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu 

düzenlenmiştir. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde, kişilerin mutluluk düzeylerini ölçmeye yönelik Hills ve Argyle 

tarafından geliştirilerek Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Oxford 

Mutluluk Ölçeği (Oxford Happiness Questionnaire)”nden faydalanılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

katılımcıların sağlıklarını nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 

hazırlanmış olduğu “Yeti Yitimi Değerlendirme Çizelgesi (Disability Assessment Schedule)” 

kullanılmıştır. Anketin uygulanması sonucunda katılımcılardan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ve mutluluk ile algılanan sağlık durumu arasında ilişkinin var olup olmadığının 

belirlenmesi için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonucunda, mutluluk ve algılanan sağlığın bir kısım demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterdiği ve genel olarak mutluluk ile algılanan sağlık durumu arasında bir ilişkinin var 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Amaç: Sağlık kurumlarında çalışanların SYBD göstermesi hem kendileri hem de toplum sağlığı 

açısından değerlidir. Araştırma, kamu sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

(SYBD)’nın demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılandı. 

 

Önem: SYBD, bir bireyin hastalıklardan korunması ve sağlıklı kalması için başarması gereken 

davranışlar setini ifade etmektedir. SYBD ruhsal gelişim, sağlık sorumluluğu, eksersiz, beslenme, 

kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi davranışlarını içermektedir. Dolayısıyla SYBD bireylerin genel 

sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesini amaçlayan davranışlardır. Bu kapsamda sağlık çalışanları, 

mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve 

sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sağlık 

çalışanlarında sağlıklı davranış düzeylerinin belirlenmesi,  ve davranış değişikliği sağlanarak SYBD 

alışkanlıklarının kazandırılması için farkındalık oluşturulması önemlidir.  

Araştırma Yöntemi: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Türkiye’de Kırklareli ili 

merkezinde bulunan 4 Kamu sağlık kurumu çalışanlarını kapsamakta olup, 01/05 – 30/06/2013 

tarihleri arasında yapıldı. Araştırmadan önce gerekli izinler Kırklareli Kamu Hastaneler Birliği Genel 

Sekreterliği’nden  alındı. Veriler Bahar vd. tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan 

“SYBD Ölçeği ll” formu ile toplandı. Ölçek 52 soru ve 6 faktörden oluştu. 600 sağlık çalışanından 

oluşan araştırma evreninden  kolayda örnekleme yöntemiyle  araştırmaya katılmayı kabul eden 312 

çalışana anket uygulandı. Eksiksiz yanıtlanan 306 anket değerlendirmeye alındı. Verilerin analizinde 

SPSS for Windows 15.0 paket  programı kullanıldı. Faktörlere ilişkin verilerin iki grup arasında 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U, ikiden fazla grup arasında karşılaştırılmasında Kruskal Wallis 

H (post hoc Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U) istatistiksel analizleri kullanıldı. Normal 

dağılan ve homojen bir yapı gösteren genel ölçek puanları için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve post hoc testlerden Tukey yararlanıldı. SYBD faktörleri arasındaki ilişki korelasyon 

analizi ile analiz edildi.  Testlerde yanılma olasılığı α=0,05 seçildi. SYBD ll ölçeği Cronbach’s Alfa 

değeri 0,923 bulundu. Ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirlendi. 

Örneklem küçük olduğu için araştırma bulguları ve sonuçları genellenemez, araştırma yapılan sağlık 

kurumları çalışanları ile  sınırlıdır. 

 

Bulgular: Çalışanların  %69,3’nün kadın, %76,5’nun evli, %62,4’nün 40 yaşın altında, %70,8’nın 

üniversite mezunu, %74,1’nin 5 yıldan fazla mesleki deneyimi olduğu, 61,1’nin sürekli gündüz 

mesai yaptığı, %57,2’nin kendilerine ait evde oturduğu ve  %35,3’nün hiç egzersiz yapmadığı 

belirlendi. Çalışanların  SYBD puanları incelendiğinde; aldıkları en yüksek puan ortalaması manevi 

gelişim (26,960±4,529) ve en düşük puan ortalaması fiziksel aktivite  (16,075±4,630) davranışıdır. 

Çalışanların medeni durum, yaş, çalıştığı kurum, mesleki deneyim, kurumsal deneyim, çalışılan 

birim, gelir, egzersiz yapma durumu, unvan ve yaşadığı ev grupları ile SYBD puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Kadrolu ile sözleşmeli memurlar arasında beslenme, manevi 

gelişim ve genel ölçek puanlarında fark önemlidir. Unvana göre kişilerarası ilişkiler, beslenme, 

sağlık sorumluluğu ve genel ölçek puanları açısından  gruplar arasında anlamlı fark belirlendi.  
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Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları arasında beslenme;  Halk Sağlığı 

Müdürlüğü ile devlet hastanesi çalışanları arasında beslenme,  stres yönetimi ve genel ölçek 

puanlarında fark anlamlıdır. Çalışılan birime göre kişilerarası ilişkiler, beslenme, sağlık sorumluluğu, 

fiziksel aktivite,  stres yönetimi, manevi gelişim ve genel ölçek puanları açısından  gruplar arasında 

anlamlı fark bulundu. Mesleki deneyime göre ise 1 yıldan az ile 11-15 yıl çalışan arasında fiziksel 

aktivite ve stres yönetimi; 1-5 yıl ile  11-15 yıl çalışan arasında fiziksel aktivite; 6-10 yıl ile  11-15 

yıl çalışan arasında fiziksel aktivite; 11-15 yıl ile  16-20 çalışan arasında fiziksel aktivite puanlarında 

farkın önemli olduğu belirlendi. Kurum deneyimi bakımından incelendiğinde 1 yıldan az ile 11-15 

yıl çalışanlar arasında sağlık sorumluluğu; 1 yıldan az ile 16-20 yıl çalışanlarda stres yönetimi; 1 

yıldan az ile 21 ve üstü yıl çalışanlarda sağlık sorumluluğu ve  stres yönetimi puanlarında fark 

önemlidir. Gelire göre kişilerarası ilişkiler, beslenme, fiziksel aktivite,  stres yönetimi, manevi 

gelişim ve genel ölçek puanları açısından  gruplar arasında anlamlı fark bulundu. Egzersiz durumuna 

göre ise kişilerarası ilişkiler, beslenme, fiziksel aktivite,  stres yönetimi, manevi gelişim ve genel 

ölçek puanları açısından  gruplar arasındaki fark anlamlıdır.   

Çalışanların cinsiyet, BKI, eğitim, çalışma şekli, kronik hastalık ve yaşadığı ev grupları ile SYBD 

faktör puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>,05).  

SYBD faktörleri arasında pozitif yönlü güçlü ilişki ve etkileşim vardır. 

 

Sonuç: Demografik değişkenlerin kamu sağlık çalışanları SYBD’nı etkilediği belirlendi. 30 ve daha 

az yaşta çalışanların 31-40 yaş  çalışanlardan stres yönetimi daha yüksektir. Bekarların genel SYBD 

puanları evlilerden daha yüksektir. Meslekte 6-10 ve 11-15 yıl çalışanların 1-5 yıl çalışanlardan 

fiziksel aktivite puanları daha düşüktür. Çalışmada 1000 TL ve daha az geliri olan çalışanların 1501-

2000 TL geliri olanlardan stres yönetimi, 2001 ve 2500 TL ile 2501 TL ve üzeri geliri olanlardan 

kişilerarası ilişkiler,  beslenme, stres yönetimi, manevi gelişim, ve genel SYBD puanları daha 

düşüktür. 1001 – 1500  TL geliri olan çalışanların 2001 ve 2500 TL  geliri olanlardan beslenme, stres 

yönetimi ve genel SYBD daha düşüktür. 1501-2000 TL geliri olan çalışanların 2001 ve 2500 TL ve 

2501 TL ve üzeri geliri olanlardan kişilerarası ilişkiler, beslenme,  manevi gelişim ve genel SYBD 

puanları daha düşüktür. Düzenli egzersiz yapanların hiç yapmayan ve arasıra egzersiz yapanlardan 

genel SYBD  puanları daha yüksektir. Ayrıca çalışanların SYBD’nın orta (130,228±19,12) düzeyde 

olduğu görüldü. Araştırmanın, sağlık yöneticileri ve çalışanlarında SYBD geliştirmek için 

farkındalık yaratacağı ve bu konuda bireysel ve kurumsal düzeyde yeni stratejiler geliştirmelerine 

destek olacağı  beklenmektedir. Bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yapılması önerilmektedir. 
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Amaç: Toplam nüfus içerisinde giderek artan diyabet hastalığına ait bilgi düzeyi hakkında bilgi 

vermek ve ilişkili durumları incelemek. Yapılan çalışma ile diyabet hastalığı ile bilgi düzeyi ilişkisini 

anlayabilmek ve bu bilgilerin hastalık yönetimine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Önem: Diyabet yaşamın her yönünü etkileyen uzun süreli kronik bir hastalıktır. Diyabetle yaşamak 

kolay değildir. İlaç tedavisinin başarısı bireysel kontrolle sağlanır. Yasam tarzı, fiziksel aktivite ve 

beslenme programındaki değişimi beraberinde getirirken, bireysel sorumluluk da gerektirmektedir 

(Olgun, 2003).  Diyabet, kronik seyrederek ve zaman içerisinde ilerleyerek bireyin yaşantısında geri 

dönüşümü olmayan birtakım patolojik değişikliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

bireylerde istenilmeyen durumların meydana gelmesini önlemede eğitim son derece önemlidir 

(Kumcağız, 2007). 

Diyabet hastası olmak genel nüfusa kıyasla depresyon ve diğer psikolojik sorunlara karşı karşıya 

kalma riskini de belirgin oranda yükseltir. Tedaviye uyumu kötü yönde etkileyebilir.  Diyabetle başa 

çıkmaya çalışan bir ailenin  üzerindeki sosyal ve duygusal etki çoğunlukla tedavinin doğrudan 

maliyetlerinden ve gelir kaybından daha fazladır. Diyabet, gelişmiş ülkelerde, erişkin yaş çalışma 

grubunda kısmi görme kaybı ve körlüğün temel nedenidir. Diyabete bağlı parmak veya bacak 

amputasyonları, kazalarda oluşan amputasyonlara göre daha fazladır. Diyabetli kişiler daha fazla 

kalp infarktüsü ve felç geçirme riskine sahiptir. Diyabetli kişiler çok yüksek bir böbrek hastalığı 

geliştirme riskine sahiptir.  Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından da diyabet prevalansı 

hakkında yayınlanan güncel veriler Türkiye’de 20-79 yaş aralığında toplam yaklaşık 7 milyon 

diyabet hastası olduğunu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusun yaklaşık %15’ine denk geldiğini 

göstermektedir. Geçtiğimiz 15 yıl içinde, Türkiye’de diyabet hastalarının sayısı neredeyse üç katına 

çıkarak 1998’de 2,5 milyon kişiden 2013’te yaklaşık 7 milyona yükselmiştir. Öngörülerine göre 

diyabet hastası bireylerin sayısı 2035 yılı itibariyle yaklaşık 12 milyona ulaşacaktır 

(http://www.diabetcemiyeti.org).   

Diyabet eğitimini ilk vurgulayan kişi 1972’de Leona Miller’dir. Miller, hastalıkları hakkında 

bilgilendirilen kişilerde hastanede kalma süresinin kısaldığını, işgücü kaybının %50 daha az 

olduğunu ve yıllık ketoasidoz süresinin yarı yarıya azaldığını vurgulamaktadır (Jacopson, 1997). 

Diyabetli bireye ve onların bakımlarından sorumlu olan aile bireylerine hastalığın bakımını ve 

yönetimini öğretmek diyabet tedavi planının bir parçasıdır. Diyabetlinin eğitimi, kendi kendine 

bakma gücünü kullanmasına yardım etmektedir. Bu yardım hastanın aile üyeleri ve arkadaşlarının 

uzun süreli tedavi planına katkıda bulunmaları ile güçlenir. Aile üyeleri diyabet konusunda bilgili 

ise, yiyecek ve içeceklerin diyet tedavisine uygun olarak nasıl hazırlanacağı, hipoglisemi yada 

hiperglisemi belirti ve bulgularını fark etme ve önleme, insulin enjeksiyonu yapma, hekime veya 

hemşireye hastaya ne olduğu, ne gözlendiği konusunda bilgi verme gibi pek çok konuda destek 

olabilmektedirler. Diyabetlinin birlikte yaşadığı aile üyelerinden başka, öğretmen okul arkadaşları ve 

yakın iş arkadaşlarının bilgilenmesi de büyük önem taşır. Diyabetli ve ailesinin eğitiminde ilk adım 

onların ne bildiklerini öğrenmektir. Bu çaba ile (1)doğru olmayan bilgileri doğrulanır, (2)doğru olan 

bilgileri tekrarlanır, (3)hangi yeni bilgilere gereksinim duydukları belirlenir ve (4) hastanın bakım 

planına katılmasına fırsat sağlanır.  Diyabet eğitimi terapötik hasta eğitimi ilkelerine göre yetişmiş, 

mailto:nazli.kaya@okan.edu.tr
mailto:özgür.ince@okan.edu.tr
mailto:onur.yarar@okan.edu.tr
http://www.diabetcemiyeti.org/
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hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı, psikolog, sosyal hizmet görevlisi ve podiatrist gibi değişik 

disiplin üyeleri tarafından yapılır (Erdoğan, 2002).  

Araştırma Yöntemi:  Araştırmada  on dört soru olarak düzenlenmiş “Demografik Form” ve on 

sekiz sorudan oluşan “Hastalık Bilgisi Ölçeği” ( Akın,2013) ile toplam otuz iki sorudan oluşan anket 

uygulanmıştır. Ölçek rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş 250 kişiye uygulanmıştır. Araştırma 

İstanbul ilinde bulunan bir üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini 

kapsamaktadır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma da elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan katılımcılar üzerinde diyabet 

hastalığının ana nedenlerinin bilinme oranı yüksek bulunmuştur.  Diyabetin belirtilerinin tamamı 

hakkında  %62’lik kısmın bilgi sahibi olmadığı  ancak yüksek düzeyde genel bilgi sahibi olunduğunu 

söyleyebiliriz. Diyabet hastaları için gerekli yaşam biçimine ait  diyabetin tedavi edilmemesi 

durumunda gelişebilecek komplikasyonlar konusunda öğrencilerin konuyla ilgili bilgi düzeyleri 

düşük bulunmuştur. Diyabet tedavisinin neleri kapsadığı bilgisi yüksek oranda bilinir olarak çıkmış 

ancak diyabet tedavisinin neleri kapsadığını bilenlerin sayıca önemli bir kısmının, sahip oldukları 

diyabet bilgilerini yanlış bildiği saptanmıştır. Diyabet yönetiminin önemli bir başlığı da sağlıklı 

beslenmedir. Ancak kan şekeri düzeyini etkileyen şey tek başına yemek değildir. Ne kadar çok 

yendiği ve ne zaman yenildiği de önemlidir. Araştırmaya katılanlarda dengeli bir diyet programının 

kapsamı konusunda %20’lik kısım bilgisi olmadığını belirtmiştir. Diyabet yönetiminin temeli 

denildiğinde genellikle ilk olarak kan şekeri kontrolü faktörü akla gelmektedir. Sonuçta diyabetle 

uzun bir hayat yaşamak için kan şeker seviyesini belirtilen aralıklarda korunması gerekmektedir. Kan 

şekeri seviyesinde ki düşüş ve yükselişlerin nasıl etkileyeceğinin bilinmesi önemli bir husustur. Kan 

şekeri kontrolünü sağlamak için önemli faktörler konusunda sadece %9’luk kesim bilmediğini 

belirtirken, bildiğini belirtenlerin %14’nün  ise eksik bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. 

Sonuç: Ailesinde diyabetli olanların hastalık bilgi düzeyinin yüksek ve eğitim taleplerinde de bu 

durumun pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Ailesinde diyabetli olanlardan hiçbir yolla eğitim 

almayanların oranı çok düşük bulunmuştur.  Ankete katılanların yarısından fazlası ise daha fazla 

eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada diyabetle ilgili genel bilgi düzeyleri yüksek 

bulunmuş ancak hastalığa ait hem tedavi hem de koruyucu olarak nitelendirebileceğimiz konular 

hakkında yanlış veya eksik bilgi sahibi olunduğu saptanmıştır. Yapılacak uygulamalar ve yaşam 

standartları ( yiyecek alışkanlıkları, egzersiz, stressiz yaşam, düzenli takip vb.) konusunda eksiklerin 

giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi diyabetli birey, diyabet riski taşıyanlar ve yakınları için 

hastalığın kontrolü ve yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan yapılan çalışma ile 

diyabet hastalığına ait birkaç noktaya dikkat çekmek hedeflenmiş ve uzun vadede diyabet hastalığa 

yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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Amaç: Bu çalışma, lise öğrencilerinin organ bağışına yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi, ayrıca verilen eğitime göre düşüncelerinde ve bilgi düzeylerinde anlamlı farklılık 

oluşup oluşmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Önem: Sağlık yönetimi, sağlık alanındaki problemleri ele alarak çözümler üretmeye çalışan, 

alternatifler sunan ve her zaman daha iyiye ulaşmak için sağlık alanındaki tüm paydaşların 

katılımını, organize olmasını vurgulayan multidisipliner bir alandır. Bu bağlamda sağlık yönetiminin 

ve yöneticilerinin, organ bağışının ve naklinin olması gerekenden çok daha düşük olmasından dolayı 

bu konuya önem göstererek farkındalık ve program oluşturması gerekmektedir.  Eylül 2016 tarihi 

itibariyle ülkemizde yaklaşık 28 bin hastanın organ ve doku nakli bekleme listesinde olduğu 

değerlendirildiğinde, organ bağışı konusu büyük önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Ankara ilinde eğitim veren bir kız meslek 

lisesinin 9. sınıf öğrencilerinde uygulanmıştır. Çalışmaya 113 öğrenci katılmıştır. Veriler anket 

yöntemi ile toplanmıştır. Soru formunun ilk bölümünde aile gelir düzeyi, ebeveynlerinin eğitim 

düzeyi, ailede böbrek hastası ve böbrek nakli olma durumu, konuyla ilgili bilgi kaynakları ve ders 

müfredatına yönelik 8 soru yer almaktadır. İkici bölümde ise uzman kişilerin görüşleri alınarak 

araştırmacı tarafından oluşturulan, öğrencilerin organ bağışına yönelik düşüncelerinin ve bilgi 

düzeylerinin ölçüldüğü 8 soru yer almaktadır. Öğrencilere birinci ve ikinci bölümden oluşan ön testin 

uygulanmasının ardından 60 dakika süren eğitim verilerek, ikinci bölümdeki sorulardan oluşan son 

test uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. İlk bölümdeki yanıtlar 

frekans analiziyle, ikinci bölümdeki eğitim öncesi ve sonrası yanıtlar ise McNemar testi ve 

McNemar-Bowker testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak p<0,05 değeri anlamlı kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine bakıldığında; %45,1’inin 

aile gelir durumunun 1301-2600 TL arasında, %33,6’sının annesinin ve %39,8’inin babasının lise 

mezunu olduğu bulunmuştur. %46,9’u organ bağışı ve nakli hakkında bilgiye ihtiyacı olsa internet 

aracılığıyla ulaşacağını, %54,9’u akrabalarında ya da yakın çevresinde organ bağışında bulunan kişi 

olmadığını, %95,6’sı ailesinde böbrek hastası olmadığını, %98,2’si ailesinde böbrek nakli olan birey 

olmadığını beyan etmiştir. Ayrıca katılımcıların %58,4’ü ders müfredatında organ bağışına ve 

nakline yönelik bir konuya yer verilmediğini bildirmiştir.  

Öğrencilerin organ bağışı hakkındaki bilgi düzeyinde eğitim öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmuş olup (p<0,001), eğitimin bilgi düzeyini yükselttiği bulunmuştur. Organ 

bağışında bulunmak için nelerin gerekli olduğu hususunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,001). Gerekli olan kimlik ve iki şahit, eğitim öncesi %16,8’i tarafından 

yanıtlanırken eğitim sonrası yükselerek %85,0’i tarafından yanıtlanmıştır.  

Böbrek nakli için kan ve doku uyumunun gerekliliği hususunda eğitim öncesi ve sonrası arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Kan ve doku uyumunun gerektiğini 

yanıtlayanlar %37,2’den %80,5’e artmıştır. 

Katılımcılara hangi birimlere organ bağışı yapabilecekleri sorusu yöneltilmiş ve yanıtların eğitim 

öncesi ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde organ bağışı yapılabileceğini yanıtlayanlar eğitim sonrası azalırken, 

diğer birimleri yanıtlayanlarda artış görülmektedir. 

mailto:yuzuntarla@gata.edu.tr
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Katılımcılara organ bağışı ve naklinin dini yönden sakıncalı olup olmadığı sorulmuş ve eğitim öncesi 

ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Dinen sakıncası 

olmadığını savunanlar eğitim öncesinde %24,8 iken, eğitim sonrası %80,5’e yükselmiştir. 

Öğrencilere organ bağışı yapmak için yeterli yaşa geldiklerinde organ bağışında bulunma durumları 

sorulmuş ve eğitim öncesi ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p<0,001). Bağışlamayı düşünenler %15,0’den %53,1’e yükselmiştir. 

Sonuç: Araştırmamızda öğrenciler organ bağışı ve nakli konusunda bilgiye ihtiyaçları olsa sırasıyla 

internetten, sağlık personelinden, televizyondan ve aile/yakın çevresinden ulaşabileceklerini ifade 

etmişlerdir. Günümüzde internetin artık yaşamımızın içinde olmasının ve kullanımın 

yaygınlaşmasının sonuçlarda etkili olduğu düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda ise öncelikle 

televizyonun tercih edildiği bulunmuştur (Özer vd., 2008; Okka ve Demireli, 2008; Alam, 2007; 

Akçöltekin, 2014). Organ bağışı ve nakli konusunda halkı aydınlatmak, doğru bilgiler sunmak ve 

organ mafyası, organ ticareti gibi haber değeri yüksek olan asılsız haberlerin olumsuz etkisini 

azaltmak amacıyla medya kuruluşlarına ve çalışanlarına çok büyük görevler düşmektedir (Morgan 

vd., 2005; Sato, Akabayashi& Kai, 2005; Efil, Şişe, Üzel& Eser, 2013). 

Organ bağışında bulunulmasının en önemli engellerinden olarak görülen dini sakıncalar açısından 

bakıldığında (Toru ve Ayada, 2015) , öğrencilerin eğitim öncesinde %24,8’i, eğitim sonrasında ise 

%80,5’i organ bağışının dinen sakıncası olmadığını belirtmiştir. Bazı çalışmalarda ise lise 

öğrencilerinin %43,0’ü (Çetin ve Harman, 2012), üniversite öğrencilerinin %97,5’i (Kavurmacı, 

Karabulut& Koç, 2014), tıp fakültesi öğrencilerinin %77,8’i (Koçak, Aktaş, Şenol, Kaya& Bilgin, 

2010), kız üniversite öğrencilerinin %95,1’i (Kılıç, Koçak, Türker, Gürpınar& Gülerik, 2010) organ 

bağışının dinen sakıncalı olmadığını belirtmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 

Kurulu tarafından 03.03.1980 tarihinde alınan 13 sayılı kararla, organ bağışı ve naklinin dinen 

sakıncası olmadığı belirtilmiştir (T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı). Bireylerin dini yönden 

sakıncalı olduğunu düşünmesinin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ve gerek Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın gerekse Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının faydalı sonuçlar vereceği 

değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, araştırmamızda organ bağışına yönelik sorulan tüm sorularda eğitim öncesi ve sonrası 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, eğitim ile öğrencilerin bilgi eksikliğinin büyük ölçüde 

giderildiği görülmektedir. Bu noktadan yola çıkarak, organ bağışına odaklanan bilgilendirme 

eğitimlerinin okullar başta olmak üzere halka ulaşılabilecek her uygun ortamda verilmesinin faydalı 

olacağı ve farkındalık oluşturacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sağlık yöneticilerine, 

çalışanlarına, eğitimcilere ve karar alıcılara önemli görevler düşmektedir. 
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Amaç: Bu araştırmanın temel problemi, kurumların hizmet kalitesinin içsel pazarlama uygulamaları 

ile ilişkili olup olmadığının ortaya konmasıdır. Bu anlamda içsel pazarlama uygulamalarının hizmet 

kalitesi üzerinde etkili olup olmadığı ve bu etkinin yönünün ne olduğuna ilişkin problemlere cevap 

bulunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada sağlık kurumlarında hizmet kalitesi ile içsel pazarlama 

ilişkisi ele alınıp değerlendirilmektedir. Çalışmanın kavramsal çerçeve bölümünde hizmet kalitesi ve 

içsel pazarlama konuları üzerinde durulmaktadır. Araştırma bölümünde ise Foreman ve Money 

(1995) tarafından geliştirilen içsel pazarlama ölçeği ve Parasuraman ve diğerleri (1988) tarafından 

geliştirilen hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırma Bolu Afyon Sandıklı Devlet Hastanesinde 

sağlık çalışanları arasında uygulanmıştır. Son olarak kişisel gelişim, performans teşvikleri ve vizyon 

oluşturma ile hizmet kalitesi arasındaki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Önem: Dünyada sağlık hizmetleri sektöründe son yıllarda önemli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

Bir yandan sayısı hızla artan özel sağlık kurumları nedeniyle rekabet yoğunlaşmakta; diğer yandan 

yapılan düzenlemeler sonucunda, hastaların gerek özel hastanelerden gerekse kamuya ait sağlık 

kurumlarından sağlık hizmetleri almalarının yolu açılmaktadır. Hizmet sağlayıcıların döner sermaye 

gelirlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanmaya başlanması da rekabete ayrı bir boyut 

getirmiştir. Böylesi bir ortamda rekabetçi üstünlük yaratabilmek ve sürdürebilmek için, sağlık 

hizmetleri sağlayıcıları, konuya hizmet sağlayıcı bakış açısından yaklaşan ve sağlık hizmetlerinin 

etkin bir şekilde sunulmasına önem veren geleneksel sağlık hizmetleri sunumu yaklaşımını, 

hastaların tatminini dikkate alan hasta odaklılık ilkesiyle bütünleşik hale getirmeye 

zorlanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hizmet kalitesi ve hasta 

tatmini kritik öneme sahip konular haline gelmektedir. 

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 ve hizmet kalitesini geliştirme konusunda girişimlerde bulunmasına neden 

olmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmaya ilişkin veriler 43 adet soru ve ifadeden oluşan üç bölümlü bir soru 

formu aracılığı ile toplanmıştır. Birinci bölümde araştırma yapılan kişilerin demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde içsel pazarlama algılamalarını belirlemeye yönelik 

ifadeler, üçüncü bölümde ise hizmet kalitesi algılamalarını belirlemeye yönelik ifadeler 

bulunmaktadır. 

Araştırma anket yöntemi ile yapılmıştır. Çalışanın, 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. 
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Araştırma bulgularının elde edilmesinde SPSS 18 programından yararlanılmıştır. Araştırma 

bulguları, sosyo-demografik özelliklerin ortaya konulması, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve 

regresyon analizi ile verilmiştir. 

Araştırmada Foreman ve Money (1995) tarafından geliştirilen içsel pazarlama ölçeği ve Parasuraman 

ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilen hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. İçsel pazarlama ölçeği; 

15 sorulu ve 3 alt boyutlu, hizmet kalite algılama ölçeği ise 22 sorulu ve 5 alt boyutludur. 

Ölçeklerdeki değişkenler 5’li likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Likert ölçeğinde derecelendirme; 

kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), ne katılıyorum ne katılmıyorum (3), katılmıyorum (2), 

kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırma örnekleminin % 61,8’si hemşirelerden oluşmakta, % 79,6’sı ön lisans 

düzeyinde eğitim almıştır. Araştırma örnekleminin %74,3’ü kadın, % 25,7’si erkektir. Araştırma 

örnekleminin %79,6’sı 40 yaşın altında, %59,2’i ise 30-39 yaş arasındadır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayıları en düşük 0,74 ve en yüksek 0,95 

arasındadır. İçsel pazarlama ölçeği için güvenirlik 0,87 ile 0,90 arasında değişmektedir. Hizmet 

kalite ölçeği için güvenirlik 0,75 ile 0,92 arasında değişmektedir. Ayrıca modelde kullanılan tüm 

ölçeklerin boyutlarının bütünselliğini test etmek üzere yapılan güvenilirlik analizinde ise alpha 

değeri 0,95 bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin bütünselliğinin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yapılan korelasyon analizleri sonucunda; hizmet kalitesi ile eğitim (r=,418), ödüllendirme (r=,244), 

vizyon oluşturma (r=,366) arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Kişisel gelişim ile 

ödüllendirme (r=,723), vizyon oluşturma (r=,837) arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Ödüllendirme ile vizyon oluşturma arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Eğitim faaliyetlerinin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini incelemek üzere kurulan regresyon 

modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve eğitim faaliyetlerinin hizmet kalitesine β=,418 ve %1 

anlamlılık seviyesinde pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Eğitim çalışmalarının hizmet kalitesi 

üzerinde etkisi % 42’dir. 

Ödüllendirme faaliyetlerinin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini incelemek üzere kurulan regresyon 

modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve ödüllendirme faaliyetlerinin hizmet kalitesine β=,244 

ve %1 anlamlılık seviyesinde pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Ödüllendirme çalışmalarının 

hizmet kalitesi üzerinde etkisi % 24’tür. 

Vizyon oluşturma, hizmet kalitesi üzerindeki etkisini incelemek üzere kurulan regresyon modelinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve vizyon oluşturma hizmet kalitesine β=,366 ve %1 anlamlılık 

seviyesinde pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Vizyon oluşturma, hizmet kalitesi üzerinde etkisi 

% 37’dir. 

Sonuç: Sonuç olarak sağlık hizmetleri sunan kurumlar açısından vizyon oluşturma, ödüllendirme ve 

eğitimin hizmet kalitesini olumlu yönde etkilemesi, hizmet kalitesine yönelik ciddi adımların 

atılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bakılarak, sağlık 

sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasında aşağıdaki hususlar tavsiye edilebilir: 

 Hastane fiziki koşullarının iyileştirilmesi, 

 Personelin fiziksel görünümü ve temizliğine önem verilmesi, 

 Kurumu diğer kurumlardan farklı kılan vizyon ve misyonun olması, 

 Kurum kültürünün oluşması için üst yönetimin desteği, 

 Hizmet içi eğitim programlarına gereken önemin verilmesi. 
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Amaç: Bu çalışma ile Sakarya ilinde ikamet eden sağlık hizmeti tüketicilerinin Sakarya ilindeki 

kamu ve özel hastanelere yönelik hizmet kalite algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda iki farklı dönemde (2010-2015) tüketicilerin algılarında farklılık olup olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Önem: Maliyet kısıtlamalarına yapılan vurgu, değişen tüketici tutumları ve hızlı rekabet artışı, 

birçok sağlık kurumunu ‘‘yüksek kaliteli’’ sağlık hizmeti sunmaya ve pazarda kaliteli hizmetle 

konumlanma uğraşına yöneltmektedir. Günümüz şartlarında tek başına teknik kalite, hastanelerin 

sürdürülebilirliği ve gelir elde etme yarışında yeterli olmamakta (Devebakan ve Aksaraylı, 2003); 

sağlık kurumlarının genel performansını yansıtması açısından fonksiyonel kalitenin de dikkate 

alınması beklenmektedir (Zeithaml ve Bitner, 2000; Babakus ve Mangold, 1992). Sağlık hizmetleri 

soyut ve ölçülmesi zor hizmetler olması sebebiyle, hizmetin sunumuna yönelik bireysel 

değerlendirmeleri içeren fonksiyonel kalite daha da önem kazanmaktadır. Tüketici algı ve 

beklentileri, sağlık hizmetlerinin fonksiyonel kalitesini belirleyen önemli göstergeler arasındadır 

(Yousapronpaiboon ve Johnson, 2013). Fonksiyonel kalite doğrudan tecrübe edildiğinden ve teknik 

uzmanlık gerektirmediğinden (Peyrot, Cooper ve Schnapf, 1993), sağlık hizmet sunucularının 

tüketiciler tarafından daha kolay yargılanması söz konusudur. Bu sebeple hastane yönetimleri 

tüketici algısını ve memnuniyetinin daha çok üzerinde durmakta ve artan oranda stratejik planlama 

süreçlerine dâhil etmektedir (Irfan ve Ijaz, 2011). 

Bu çalışmada tüketicilerin sağlık hizmeti kalitesine yönelik algılarının dönemler itibariyle (2010-

2015) ortaya konması hastane yöneticilerine kurumlarını değerlendirme fırsatı vermesi açısından 

önemlidir. Hizmeti satın alan tüketicinin gözünden hizmet kalitesindeki boşlukların belirlenmesi 

noktasında, bu değerlendirmelerin katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Sağlık hizmeti sunumu 

sürecindeki eksikliklerin ve iyileştirme gerektiren alanların tespit edilmesiyle, Sakarya ilindeki kamu 

ve özel hastane yöneticilerini düzenlemeler yapmaya yöneltebileceğine inanılmaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Araştırma evrenini Sakarya il sınırları içerisinde ikamet eden sağlık hizmeti 

tüketicileri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış olup; 

2010 yılı için 510 ve 2015 yılı için 508 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Veri toplama aracı, 22 

Eylül-30 Eylül 2010 ve 1 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından 

tüketiciler ile yüz yüze görüşülerek doldurtulmuştur. Katılımcıların geçmişte en az bir kez Sakarya 

ilindeki kamu ve özel hastanelerin hizmetlerinden yararlanması koşulu aranmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak SERVQUAL ölçeği (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988) 

kullanılmıştır. Bu çalışmada beklenen kalite ve algılanan kalitenin 44 soru ile ölçüldüğü ölçeğin 

algılanan kaliteyi ölçen 22 sorusu kullanılmıştır. Hizmet kalite düzeyini ölçmek üzere hazırlanan her 

bir ifade için, sağlık tüketicilerinin 1 ile 5 arasında katılım derecelerini belirtmeleri istenmiştir 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket 

programı kullanılmış; kamu ve özel hastanelerin hizmet kalite algılarına yönelik ortalamalar 

arasındaki farklılıkları belirlemek için t-testinden yararlanılmıştır. 
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Bulgular: 2010 yılında araştırmaya katılan sağlık tüketicilerinin hizmet kalitesine ilişkin 

değerlendirmelerinin hastane türü değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

oluşturmadığı tespit edilmiştir. Ancak değerlendirme sonuçları incelendiğinde, özel hastanelerin 

empati boyutu dışında kalan somutluk, güvenilirlik, cevap verebilirlik ve güvence boyutlarında 

ortalamaların kamu hastanelerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 2015 yılına gelindiğinde 

ise, hastane türüne göre hizmet kalite algılarında cevap verebilirlik boyutu dışındaki bütün 

boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Özel hastanelerin somutluk, 

güvenilirlik, güvence ve empati boyutlarındaki hizmetleri, kamu hastanelerine göre daha kaliteli 

algılanmıştır. 

2010 yılından 2015 yılına hem özel hem de kamu hastanelerinin hizmet kalite algısındaki düşüşler 

çalışmanın dikkat çekici bir başka bulgusudur. Sağlık kurumlarından daha fazla kişisel ilgi görmek 

olarak tanımlanan empati boyutu, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 2010 yılında kamu 

hastanelerinde daha yüksek algılanırken, 2015 yılında özel hastaneler lehine dönüşmüştür. Farklı 

hastanelerde sunulan hizmetin ihtiyaçlara cevap verebilirliğine yönelik tüketici algılamaları ise 2010 

yılında özel hastanelerde daha yüksek iken, 2015 yılında kamu hastanelerinde daha yüksek 

bulunmuştur. 

 

Sonuç:  Çalışma sonucunda, sağlık tüketicilerinin kamu hizmetlerine yönelik algıladıkları kalitenin 

özel hastanelerden düşük olduğu ve 2015 yılında algılanan kalitenin 2010 yılına göre hem özel 

hastanelerde hem de devlet hastanelerinde düştüğü tespit edilmiştir. Algılanan kalitenin hem özel 

hem de kamu hastanelerindeki bu düşüşünde en bilinen şekliyle hasta yoğunluğu, çalışan yetersizliği, 

kaynak kısıtlılığı gibi sebeplerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

2015 yılında sağlık hizmetinin daha hızlı cevap verebilirliği konusunda kamu hastanelerinin daha 

başarılı olduğu yönündeki tüketici algısı dikkat çekmektedir. Bu başarıda, son yıllarda sağlıkta 

reformla birlikte gündeme gelen yaygın ve erişilebilir sağlık hizmeti bileşeninin etkili olduğu 

düşünülmektedir. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde tercih yapabilmeleri, aile hekimliği 

sistemi, hizmet finansmanında yapılan düzenlemeler ve randevu sistemi gibi uygulamaların daha 

fazla bilinirlik kazanması; hekime müracaat sayılarının artışını etkilemektedir. Bu durumda tüketici, 

ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm sunulduğu düşünebilmektedir. Ancak kamu hastanelerinde hizmete 

cevap verebilirlik artarken, diğer yandan da tüketici hizmet sunumunda empatinin eksildiği 

düşünülmektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesi, sağlık bilgisine erişimin artışı ve asimetrik bilginin 

eskiye oranla azalışıyla sağlık hizmeti tüketicilerinin beklentileri giderek artmaya devam etmektedir. 

Her geçen gün idealize edilen sağlık politikaları (randevu sistemiyle beklemeden hizmet alma, hekim 

seçme hakkı, SABİM’e şikâyetler vb.) da beklentilerin artışında etkili olabilmektedir. Beklentiler 

yükseldikçe, minimal bir olumsuzlukla karşılaşan hasta, hizmetin tamamına yönelik olumsuz tutum 

besleyebilmektedir. Herkesin ihtiyacının en öncelikli olduğu yönünde sübjektif bir algılamanın 

olduğu sağlık hizmetlerinde empati yoksunluğu hissi hekime ve diğer sağlık çalışanlarına sözel ve 

psikolojik şiddeti tetikleyebilmektedir. Türkiye’de 2004 yılı itibariyle, performans ek ödeme 

sistemiyle hekim ve sağlık personeline gerçekleştirdikleri iş karşılığında (muayene, ameliyat gibi) ek 

gelir elde etme imkânı sağlanmıştır. Daha fazla gelir, sağlık hizmet sunucusunun daha fazla 

performans sağlamasını gerektirmektedir. Böyle bir sistemde, hekimin hastaya tanı ve tedavi 

sürecinde daha az zaman ayırması söz konusu olabilmektedir. Azalan tedavi süreci ve mekanikleşen 

hizmet sunum sürecinin kamu kurumlarında tüketicilerin empati eksikliği algısında etkili olduğu 

düşünülmektedir. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastaların hizmet kalite algılamaları ve bu doğrultuda hizmeti satın 

alma niyetleri arasındaki ilişkiye yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. 

Önem: Ankara ilinde yapılan bu çalışma, hastaların sağlık hizmeti aldıkları kurumlara yönelik 

algıladıkları hizmet kalitesi ile memnuniyet düzeylerine bağlı olarak tercih ettikleri sağlık 

kurumlarının belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Ayrıca söz konusu çalışmanın sağlık 

sektöründe yer alan sağlık kurumları adına hizmet kalitesi ile ilgili çabalarına girdi sağlayacağından 

ve bundan sonraki araştırmalar için veri sağlaması yönünden faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Hastaların hizmet kalite algıları, memnuniyetleri ve dolayısıyla hizmet satın 

alma niyetleri arasındaki ilişkiye yönelik görüşlerini ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde etmek amacıyla sağlık kurumlarından poliklinik hizmetleri 

düzeyinde yararlanan hastalara, katılımcıların kimliklerinin gizli tutulması kaydı ile yüz yüze anket 

uygulanmıştır. Anket yöntemi;  alınacak cevapların net ve objektif olması, soru ve cevapların yazılı 

olması nedeni ile kontrol imkanı sağlaması açısından tercih edilmiştir.Anket çalışması 2016 

Temmuz-Ağustos aylarını kapsayacak şekilde toplam sekiz hafta sürmüştür. Anket formunda 

hastaların önermelere ne ölçüde katıldıklarını belirlemek amacı ile 21sorudan oluşan 5’li likert ölçeği 

kullanılmıştır. Likert ölçeğine uygun olarak seçenekler; 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 

3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum şeklinde ele alınmıştır.   

Araştırmayla ilgili değerlendirmeler Ankara ilinde bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarından 

hizmet alan 353 kişiden gelen yanıtlar doğrultusunda yapılmıştır. Elde edilen bulguların 

değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Packages for The Social Sciences) programı kullanılarak 

güvenirlik testi, faktör analizi, korelasyon analizi, frekans analizleri ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada, hizmet kalite algısı ve hizmet satın alma niyeti ile ilgili ifadelerin 

güvenilirliğini tespit etmek için her bir ölçeğin Cronbach Alpha (α) katsayıları hesaplanmıştır. 

Hizmet kullanma ve satın alma niyetini ölçen üç ifadenin Cronbach Alpha katsayısı 0,74 olarak 

hesaplanmıştır. Hizmet kalitesi algısı ölçeğinin, dört ifade ile ölçümlenen fiziki görünüm boyutunun 

Cronbach Alpha katsayısı 0,73; iki ifade ile ölçümlenen güvenilirlik boyutunun Cronbach Alpha 

katsayısı 0,68; üç ifade ile ölçülen cevap verebilirlik boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 0,73; beş 

ifade ile ölçümlenen güvence boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 0,85 ve üç ifade ile ölçümlenen 

empati boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 0,72 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla iki ifade ile 

ölçekte yer alan güvenilirlik boyutu dışında hizmet kalite algısı boyutlarının tamamının ve hizmeti 

kullanma veya satın alma niyetini ölçen boyutların güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu 

görülmüştür. Araştırma bulgularına göre fiziksel görünüm, güvenilirlik, cevap verebilirlik, güvence 

ve empati değişkenleri ile hastaların sağlık hizmetinden yararlanma veya tekrar satın alma niyetleri 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. (R=0,653;  R
2
=0,427; p<0,01).  

Çalışmaya katılan kişilerin frekans dağılımlarına bakıldığında, katılımın %55,8 oran ile erkekler, 

%43,9 oran ile kadınlar tarafından gerçekleştiği görülmüştür. Yaş değişkenine göre bakıldığında en 

fazla katılımın %33,7 oran ile 18-27 yaş grubunun en az katılımın ise %6,2 oran ile 58 yaş ve üstü 
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grubunun oluşturduğu görülmüştür. Eğitim durumuna göre bakıldığında, en fazla katılımın %42,5 

oran ile lisans grubu, en az katılımın ise %4 oran ile doktora grubunun oluşturduğu görülmüştür. 

Katılımcıların gelir durumuna göre dağılımında ise, en fazla %33,7 oran ile 2000 TL ve altı gelir 

grubuna, en az %6 oran ile 6001-7000 TL gelir grubuna katılım olduğu görülmüştür. Katılımcıların 

%40,8’i bekarken, %59,2’sinin evli olduğu görülmüştür. Katılımcıların %92,4’ünün SGK kapsamı 

altında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların son 1 yıl içerisinde hizmet aldığı sağlık kuruluşları tercih 

edilme derecesine göre sıralandığında, en yüksek oran %41,1 ile devlet hastaneleri olarak 

belirlenmiştir. Bu oranı %18,1 ile özel hastaneler takip ederken %16,6 ile üniversite hastaneleri 

üçüncü sırada yer almıştır.   

Araştırma bulgularına göre fiziksel görünüm, güvenilirlik, cevap verebilirlik, güvence, ve empati 

hizmet kalitesi değişkenleri ile ayakta tedavi gören poliklinik hastalarının hizmeti satın alma niyeti 

arasındaki ilişkiye ayrı, ayrı korelasyon analizi ile bakılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon analizine 

göre “Fiziki Görünüm” (p<0.01 ; r=0,408, orta düzeyde), “Güvenilirlik” (p<0.01 ; r=0,523, yüksek 

düzeyde), Cevap Verebilirlik (p<0.01 ; r=0,580, yüksek düzeyde), Güvence (p<0.01; r=0,610, 

yüksek düzeyde) ve “Empati” (p<0.01; r=0,577, yüksek düzeyde) hizmet kalite algısı değişkenleriyle 

“hizmeti satın alma niyeti” arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre sağlık 

kurumlarının hizmet sunum sürecinde modern ve yeterli donanıma sahip olması, çalışanların temiz 

ve düzgün görünmesi, hastaların isteklerini zamanında karşılanabilmesi ve hastanenin fiziksel 

imkanlarının yeterli olması önemli görülmüştür. Ayrıca fiziksel imkanların sunulan hizmetlerle 

uyumlu olması, sağlık kurumu çalışanlarının müşterilere yardım konusunda istekli olmaları, iletişim 

sürecini iyi yönetmeleri, nazik ve saygılı olmaları, hastaların randevu hizmetlerinin zamanında 

yerine getirilmesi ve sağlıkları ile ilişkili sorunlara duyarlılık gösterilmesi de memnuniyeti 

doğurmaktadır. Bütün bu memnuniyeti doğuran değişkenler birlikte düşünüldüğünde, sinerjinin 

ortaya çıkması ve hizmet yararlanıcılarının aynı sağlık kurumunun hizmetlerinden tekrar yararlama 

durumları ortaya çıkacak ve kuruma olan süreklilik artacaktır. 

Sonuç: Sağlık Kurumlarında ayakta sağlık hizmetinden yararlanan hastaların sağlık hizmetinden 

yararlanma niyetlerinin üzerinde, hizmet kalite algısı değişkenlerinin olumlu etkisi olduğu 

görülmüştür. Araştırma sonucu elde edilen bu veriler, sağlık kurumlarının sundukları hizmetlerin 

kalite boyutları doğrultusunda dizayn edilmesine yardımcı olması açısından önemlidir. Nitekim, 

sağlık hizmetleri sunan kurumlar açısından hizmet kalite algısı değişkenlerinin, hastanın sağlık 

hizmetlerini satın alma kararını vermesinde ve satın aldığı hizmetlerden memnun kalmasında hatta 

hizmetin tekrar satın alınma niyetinin ortaya çıkmasında önemli olduğu görülmektedir. Açıkça, 

hizmet kalitesi ile ilgili olumlu algılamaların ve tatmin düzeyindeki artışların, hastaların hizmet 

aldıkları sağlık kurumunu, benzer bir rahatsızlık söz konusu olduğunda tekrardan tercih etme 

niyetlerine daha olumlu bir şekilde yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak kaliteli hizmet 

sunumu ve hasta memnuniyeti için hastanelere hizmet kalite algısı değişkenlerini merkeze alan güçlü 

bir yönetimsel yapı oluşturularak, kaliteli sağlık hizmeti sunumuna gereken önemin verilmesi 

sağlanmalıdır. 
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Nedenleri Araştırması: Konya Örneği. Selçuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, 18: 501-

519. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti, hasta algısı, sağlık hizmetleri, satın alma 

niyeti 
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Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Kocaeli İlinde Bir Devlet 

Hastanesinde Uygulama 
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Amaç:  Bu araştırmanın amacı, sağlık işletmelerinde hastaların/müşterilerin hastaneye ilişkin 

algılanan hizmet kalitesi düzeyini ölçmek ve hizmet kalitesinin hastaların/müşterilerin demografik 

özellikleri ile ilişkisini incelemektir.  

Günümüzde sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşamımızı etkileyen en önemli 

unsurlardan biri kalite kavramıdır. Kalite, birey-örgüt-toplum dinamizminin ve sürdürebilir başarının 

anahtarı olarak karşımıza çıkmakta ve bir yaşam tarzı olarak önerilmektedir 

Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için, toplum bireylerinin gereksinimlerinin giderilmesi 

ve sorunlarının çözülmesi önem arz etmektedir. Toplumlar gibi örgütlerin de kendilerine ait sorunları 

bulunmakta ve bu sorunların çözümü etkili yönetim becerileri gerektirmektedir. Bu nedenle, 

yönetimlerin sürekli değişen toplumsal gereksinimlere göre amaçlarını geliştirmesi ve güncellemesi 

gerekmektedir. Toplumsal gereksinimlerin değişmesi, örgütün ve ürettiği hizmet kalitesinin kısmen 

veya tamamen değişmesini gerektirebilir. Günümüzde tüm sektörlerde görülen bu hızlı değişim, 

sağlık sektörünü de etkilemektedir. Sağlık işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve rekabet üstünlüğü 

elde etmelerinde etkili olan unsurların başında ise üretilen hizmetin kalitesi gelmektedir. 

Sağlık hizmetleri, bireylerin fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması, 

iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun 

geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir. Sağlık hizmetleri doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğu 

için, hata kabul etmeyen bir hizmet alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında, sağlık 

hizmetlerinin üzerinde daha hassas durulması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi 

kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşu, müşteri/hasta ile sağlık ekibini ve doktoru bir 

araya getiren ve tedavi için uygun ortamı sağlayan bir aracı rolü üstlenmektedir. Güven unsurunun 

son derece önemli olduğu sağlık etkileşiminde, müşteri sadakati doğrudan doktora yönelik olup, 

kurum ikinci plânda kalmaktadır. 

Sağlık kurumlarının, hizmet sunduğu toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamaya yönelik 

plan ve düzenlemelerde hizmet alanların memnuniyetini odak noktalarına koymaları, kurumsal 

başarı ve rekabet üstünlüğü elde etmede zorunlu olduğu açıktır.  

Önem: Sağlık kurumları yöneticilerinin temel görevlerinden en önemlisi, topluma verimli ve kaliteli 

sağlık hizmetleri sunmaktır. Kalite, sağlık hizmetleri pazarlamasında önemli konulardan biri haline 

gelmiştir. Sağlık hizmet kalitesinin tanımlanması zor olduğu kadar, ölçülmesi de zordur. Sağlık 

hizmetlerinde kalite konusunun son yıllarda sıklıkla gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de 

sağlık hizmetlerinin bütün dünyada ağırlıklı olarak kamu kurumları tarafından sunulması ve 

devletlerin bu konuda politika belirleyici olmamalarıdır. 

Sağlık kurumları, geçmişe oranla rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda çalışmaktadırlar. 

Bu kurumlarda çevresel baskılara yanıt vermek, rekabette üstünlük sağlamak, önemli değişimleri 

başarmak, maliyetleri aşağı çekmek ve verimliliği artırmak amacıyla performans ölçümü ve kalite 

geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal kaliteyi geliştirmeye yönelik olarak tanımlanmış olan 

yaptırımların bir kısmı uluslararası kabul görmüş hastane kalite ölçütlerini kapsamaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Tüm sağlık işletmeleri işleyiş açısından benzer özellikler gösterdiği için bu 

işletmeler arasından ana kütle daraltmasına gidilmiş ve inceleme örnek kütlesi olarak Kocaeli ilinde 

mailto:sureyya.yilmaz@uskudar.edu.tr
mailto:haydar.sur@uskudar.edu.tr
mailto:semra82@hotmail.com
mailto:yusuf.baktır@uskudar.edu.tr
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bir devlet hastanesi seçilmiştir. Ölçümde Mangold ve Babakus (1991) tarafından hastanelere 

uyarlanan  SERVQUAL modeli kullanılmıştır. 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 6-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 

yatan hasta servislerinde bulunan 125 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada katılımcıların 

geçmişte en az bir kez ilgili hastanenin hizmetlerinden yararlanmış olması koşulu aranmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesi hastane verileri esas alınarak 2012 yılı itibariyle yatan hasta servislerinden 

yararlanan hasta sayısı olan (ana kütle) 17.885 kişidir. Günlük yatan hasta ortalaması 49 kişidir. Bu 

nedenle ilgili tarihler arasında yatan hasta servisinde bulunan 10x49 = 490 hastanın 125’i (örneklem) 

ankete dahil edilmiştir. Bu oran %26’ya karşılık gelmektedir.  

Anket yöntemiyle analiz edilecek verilere ulaşılmıştır. Veriler birincil veri toplama yöntemlerinden 

yüz yüze mülakat yöntemi ile toplanmış olup, soru formu açık ve yapısaldır. Anket formunda 

algılamaları ve beklentileri ölçmekte 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

programı yardımıyla test edilmiştir. 

 

Bulgular: Servqual ölçeği, Somut Özellikler, Güvenilirlik, Heveslilik, Güven ve Empati  toplam 5 

boyuttan oluşmaktadır. Görüşülen kişilerin öngörülen boyutları puanlandırdıkları bölümden elde 

edilen veriler yardımıyla tespit edilen önem düzeylerinde ilk sırada Güvenilirlik boyutu yer 

almaktadır. Bununla birlikte sağlık sektörü söz konusu olduğu için ortaya çıkan bu sonuca 

şaşırmamak gerekmektedir. Zira insanlar sağlıkları ile ilgili konularda oldukça hassastırlar. Verilen 

önem açısından Güvenilirlik boyutunun Heveslilik boyutunun gelişi de sağlık hizmeti sunumu 

esnasında hastane çalışanlarının istekli ve gönüllü oluşunun hasta mutluluğu ve morali açısından ne 

kadar önemli olduğunu göstermektedir. En düşük önem derecesi ise Empati boyutuna verilmiştir. Bu 

sonuca göre de, sağlık hizmetleri için güvenilirlik, hizmeti sunmada isteklilik, çalışanların yetenek ve 

bilgisi, hastanenin sahip olduğu teknoloji ve görsel malzemelerine, çalışanların davranışlarından 

daha fazla önem verildiği söylenebilir.  

Bu önem dereceleri yardımıyla yapılan Ağırlıklandırılmış SERVQUAL Puanı 

değerlendirmesi ışığında hastanenin aldığı –0,1445 puanla genel olarak algılanan hizmet kalitesinin 

düşük olduğu söylenebilir. Boyut bazında ise en düşük puanı Güvenilirlik boyutu almıştır. Bu 

nedenle hastanede hizmet kalitesi düzeyini yükseltmek için yapılabilecek kalite geliştirme 

çalışmalarında öncelik Güvenilirlik boyutuna verilmeli, diğer bir deyişle tutarlı performans, hizmetin 

bir kerede ve doğru yapılması, hizmetin önceden belirtilen zamanda yerine getirilmesi, doğru 

faturalama ve yönetmeliklere uygunluk gibi konularda iyileştirme yapılması gerekmektedir. 

Güvenilirlik boyutunun ardından en düşük puanı Güven boyutu almıştır. Bu nedenle hastanenin 

ikinci sırada çalışanların hastalarda güven duygusu uyandırabilmesi için yeterli bilgi ve saygı 

derecesine sahip olması konusunda iyileştirme yapması gerektiği söylenebilir. 

Bir hizmet kalitesi ölçüm modeli olarak değerlendirildiğinde, SERVQUAL Modeli’nin 

uygulamasına ilişkin yapılan araştırma sonucunda, çıkarsamaların kendi içinde tutarlılık gösterdiği 

ve modelin Algılanan Hizmet Kalitesinin ölçümünde anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir. Kısıtlar 

nedeniyle daha büyük bir örnek kütle ile çalışılamadığı için elde edilen bu sonuçlar ideal olmasa da 

yeterli kabul edilebilir. 

 

Sonuç: Hizmet sektörünün ülke ekonomisi ve toplumun refah düzeyi açısından artan önemi, bu 

sektörde verimlilik, pazarlama ve kalite uygulamalarının güncellik kazanmasına neden olmuştur. 

Üretim işletmeleri için geliştirilen kalite ilke uygulamaları, hizmet işletmeleri için de model 

oluşturmuş; buna bağlı olarak son yıllarda hizmet işletmelerinde kalitenin tanımlanması, ölçülmesi 

ve değerlendirilmesine yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. 
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Ancak hizmetin özellik olarak üründen farklı olması (örneğin depolanamaması, ya da 

yaratıldığı anda tüketilmesi) hizmetlerde kalitenin farklı bir bakış açısıyla ele alınmasını gündeme 

getirmiştir. Hizmet kalitesi ile ilgili yazın incelendiğinde, hizmet kalitesini tanımlama, boyutlarını 

belirleme ve ölçülmesine yönelik birçok kuramsal çalışma ve modelin geliştirdiği görülmektedir. 

Hizmet işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan 

ölçeklerden birisi olan SERVQUAL ölçeğinin, günümüz hizmet işletmelerinin algılanan hizmet 

kalitesi düzeylerini belirlemede bir standart olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Öte 

yandan hizmet kalitesini ölçmek yeterli değildir. Hizmet kalitesini iyileştirmek de gerekmektedir. 

Kalite ölçümü, iyileştirme çalışmalarına temel oluşturmalıdır.  
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Çalışma Konya ilinde kalite sistemini belirlemek yeniliklere uyum sürecini değerlendirmek ve 

hizmet sunum şartlarındaki değişiklikleri kurumlardaki kalite çalışmalarını organize eden ve yürüten 

birim çalışanlarının bakış açılarıyla değerlendirmek istenmiştir. Bu sayede ulusal kalite sistemi 

yapılanmasının geliştirilmesine katkıda bulunacak bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu çalışma 

kalite sisteminde nasıl bir gelişme sağlanmış ve gelecekte nasıl devam etmesi konusunda bize bir 

sonuç çıkarması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırma Konya Merkez hastanelerde çalışmakta bulunan birim sorumlularına uygulanılmıştır 

Araştırmanın evreni 300 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada 186 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma Ulusal 

kalite sistemi uygulamalarında kalite eğitimin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ulusal 

kalite sisteminde hastane kalite standartları daha da yükselebilmesi için kalite eğitimlerinin daha 

fazla verilmesi gerektiği, Ulusal kalite sisteminin de hastane kalite standartlarının hastane 

çalışmalarına daha iyi uyabilmesi için HKS okulu ile bunun desteklenmesi ve kongre- sempozyum 

aracılığı ile kalite standartlarının tanıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Kalite, Sağlıkta kalite, İndikatör yönetimi, sağlıkta ulusal kalite 
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Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimine Dair Genel Bir Değerlendirme  

Ahmet ALKAN
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Hastane yöneticiliği eski tarihlerden bu yana sürekli gelişen bir kavramdır; sağlık kuruluşlarına 

alanın hâkimi yöneticiler yetiştirmek amacında olan Sağlık yönetimi (sağlık idareciliği gibi farklı 

isimlerdeki bölümler de dâhil) bölümünde bu gelişim süreci, özellikle hastane yönetimi adı altında 

1900’lü yıllarda başlamıştır. Sarvan (1994),  hastaneleri yönetmek için özel bir eğitim gerektiğinin 

ABD’de ilk defa 1910’larda fark edildiğini belirtmektedir. Bu fark ediş sağlık yöneticisinin önemini 

ortaya koymaktadır. Çünkü sağlık yöneticisi; elindeki kıt kaynaklarla hastaneye ve onun müşterileri 

konumundaki hastalara maksimum verimi sağlamaya çalışan kişidir. Sağlık kuruluşları gibi hassas 

kurumlarda minimum girdi ile maksimum çıktıyı sağlayabilmek özel bir eğitim gerektirmektedir ki 

bu durum sağlık yöneticisinin önemini ortaya çıkarmaktadır.  

 Ciddi anlamda ilk hastane idareciliği eğitimi 1914 yılında Dr. Arthur C. Backmeyer önderliğinde 

Chicago Üniversitesi’nde başlatılmıştır.  1915 yılında American Hospital Association, hastane 

idarecisi yetiştirmek üzere gerekli araştırmaların yapılmaya başlandığını duyurmuştur.  İlk olarak 12 

mezun veren bu kurslara daha sonra yenileri eklenmiş ve alanda yeni bölümler açılmıştır (Ak, 1990: 

101).  Sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili lisansüstü eğitim veren ilk program 1934 yılında yine 

Chicago Üniversitesi’nde başlatılmıştır (Davis, 1984). 

Ülkemizde sağlık yönetimi alanında ilk eğitim 1963 yılında Sağlık Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda başlamıştır. 1970 yılında 

Hacettepe Üniversitesi’nde Hastane İdaresi Yüksekokulu açılmış, 1975 yılına kadar yüksek lisans 

eğitimi vermiştir (Çimen, 2010: 137). Son yıllarda sağlık yönetimi ile ilgili olan sağlık kurumları 

işletmeciliği, hastane işletmeciliği, sağlık idaresi gibi lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı 

hızlı bir şekilde artmıştır. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2013 yılı verilerine 

göre Türkiye’de 38 üniversitede sağlık yönetimi ve benzeri bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerden 

yaklaşık olarak %50’si (19) sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Yine bu 

bölümlerden yaklaşık %15’i (6) iktisadi ve idari bilimler fakültesinde bulunurken %28’i (11) 

yüksekokul içerisinde faaliyet göstermektedir. 2016 yılı Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu incelendiğinde bölümün nasıl bir hızla büyüdüğü ortaya çıkacaktır. 2016 

Kılavuzu’na göre 51’i Türkiye’de, 4’ü ise Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 55 üniversitede 59 sağlık 

yönetimi bölümü vardır. Bu bölümlerden 33 tanesi sağlık bilimleri fakültesinde, 15 tanesi sağlık 

bilimleri yüksekokulunda, 8’i iktisadi ve idari bilimler fakültesinde, 2’si işletme fakültesinde ve 1’i 

açıköğretim fakültesinde yer almaktadır. Bu bölümlerde 655’i ikinci öğretim, 5186’sı birinci öğretim 

olmak üzere toplam 5841 kişilik kontenjan vardır. 

Nitelikli hastane yöneticisi yetiştirmede üniversitelerin rolü büyüktür. Sağlık sorunlarına çözüm 

üretebilecek nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi için gerekli olan şey, eğitimin kalitesini artırmaktır 

(Kurtulmuş, 1998: 189). Yetiştirilen bireylerin eğitim alt yapısı üniversitelerdeki öğretim 

elemanlarının eğitimlerine ve bilgi düzeylerine bağlıdır. Üniversitelerdeki akademisyenlerin eğitim 

altyapısı verilen eğitimin kalitesini etkileyeceği için Türkiye’de sağlık yönetimi alanında çalışan 

akademisyenlerin eğitim altyapısının tespit edilmesi, verilen eğitimin niteliği konusunda bilgi 

verecektir.  

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de sağlık yönetimi bölümünün genel görünümü ortaya konularak 

alanda eğitim veren akademisyenlerin eğitim alt yapılarının belirlenmesi ve bu sayede Türkiye’de 

verilen sağlık yönetimi eğitiminin ne derece işin uzmanları tarafından verildiğinin tespiti 

amaçlanmıştır. 
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Önem: Literatür incelendiğinde sağlık yönetimi bölümünün gelişimine ait sınırlı kaynak bulunsa da 

sağlık yönetimi bölümünün durumuna ve bölümlerdeki akademik personelin eğitim alt yapılarına ait 

güncel bilgilere rastlanmamıştır. Yapılacak olan çalışma sayesinde bölümün portresi çizilerek 

Türkiye genelinde sağlık yönetimi bölümünün yeterlilik ve eksiklerinin tespit edilecek olması 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.   

Araştırma Yöntemi: Sağlık Yönetimi bölümünün lisans alt yapısının analizi için ÖSYM’nin 2016 

yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanılmıştır. Kılavuz 

incelenerek Türkiye ve Kıbrıs’ta eğitim veren Sağlık yönetimi bölümleri ve kontenjanları tespit 

edilmiştir. Daha sonra tüm üniversitelerin Enstitü sayfaları incelenerek Sağlık Yönetimi Yüksek 

Lisans ve Doktora programı olan üniversiteler belirlenmiştir. Lisans eğitimi veren üniversitelerin 

internet sayfalarından bölüm öğretim elemanları belirlenmiştir. Bu sayede unvana göre Sağlık 

Yönetimi alanındaki öğretim elemanlarının niceliklerine ulaşılmıştır. Aynı öğretim elemanlarının 

niteliklerinin (eğitim alt yapılarının) tespiti için YÖK’ün akademik personel sayfasından öğretim 

elemanlarının yüksek lisans ve doktora derecelerini hangi alandan aldıklarına ulaşılmıştır.  

Bulgular:  

Tablo 1: SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN SAYISAL DAĞILIMI 

S. 

No 
BİRİM ÖZEL DEVLET KIBRIS TOPLAM 

1 Üniversite Sayısı  20 31 4 55 

2 LİSANS 23 31 5 59 

3 Sağlık bilmleri Fakültesi  15 14 4 33 

4 Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 7 7 1 15 

5 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1 7 0 8 

6 İşletme Fakültesi 0 2 0 2 

7 Açıköğretim Fakültesi 0 1 0 1 

 

Sonuç: Çalışma sonucunda son yıllarda sağlık yönetimi bölümünde hızlı bir artış olduğu, artan talebi 

karşılamada sağlık yönetimi bölümü mezunlarının yetersiz kaldığı, bölümdeki boşluğun diğer 

alanların öğretim elemanları tarafından doldurulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda yeni 

açılan lisans tamamlama programlarının alt yapılarının yetersiz olduğu, 2016 yılında lisans 

programlarında isim birliğine varılarak (bir üniversite hariç) tüm üniversitelerdeki bölümlerin adının 

Sağlık Yönetimi olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.  

Kaynakça:  

Ak, B. (1990). Hastane Yöneticiliği. Ankara: Özkan Matbaası. 

Çimen, M. (2010). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Dergisi, 1(3), 136-139. 

Davis, M. (1984). Development of First Graduate Program In Hospital Administration. The Journal 

of Health Administration Education, 2, 124-134. 

Kurtulmuş, S. (1998). Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi. İstanbul: Değişim Dinamikleri 

Yayınları.  

Sarvan, F. (1994). Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği Meslek ve 

Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, 1(1), 209-236. 
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Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Hastane Yöneticiliği, Sağlık Yönetimcilerin 

Eğitim Altyapıları, Sağlık Kurumları Yönetimi. 
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Amaç: Boyatzis (1982) yetkinlik (competency) kavramının, becerileri simgelediğini ifade 

etmektedir. Yetkinlik, kişinin ne yapması gerektiğini değil, neyi yapabildiğini, iş yerine gelirken 

beraberinde getirdiği bireysel yetenek ve kabiliyetlerini tanımlayan bir kavramdır. Yetkinlik kavramı 

genellikle beceri kavramı ile eş anlamlı kullanılmasının yanında kavramın beceri, yetenek ve bilgiyi 

içeren daha geniş bir özellik taşıdığı söylenebilir. Genel olarak yetkinlik, mükemmel performansın 

elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar 

olarak tanımlanmaktadır (Toygar, 2011). Yetkinliğe dayalı eğitim ise, eğitimin merkezine öğrenciyi 

alan ve gelişim ünitesi olarak, özel olarak tanımlanmış bilgi ve becerilerin tam öğrenilmesini 

sağlayan eğitim yaklaşımıdır. Yetkinliğe dayalı eğitim yaklaşımının temel esası, yaparak öğrenme,  

belirli bir uygulama ya da etkinliği yapabilmek için gerekli olan bilgi, tutum ve becerilere 

odaklanmadır. Öğrencilerin kazandığı bilgi ile değil, aynı zamanda tutum, davranış ve daha da 

önemlisi beceri ile ilgilenmektedir (Mamaklı, 2010). Bu çalışmanın amacı sağlık yönetimi eğitim 

programları ile kazandırılması beklenen yetkinlikleri ortaya koymak ve alanda yetkinliğe dayalı 

eğitim sistemine dikkat çekmektir. 

Önem: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üniversiteleri daha nitelikli bireyler yetiştirmeye 

zorlamaktadır. Bu durum üniversitelerdeki eğitim programları ve uygulamalarını sürekli 

güncellemeyi ve niteliği artırmayı gerektirmektedir (Güneş, 2012). Eğitim programları giderek daha 

fazla sonuç odaklı olmakta ve müfredatlar yetkinliğe dayalı biçimde dizayn edilmektedir (Sauber ve 

ark., 2008). Sağlık sistemlerinin ulusal ve uluslararası gelişmelerden, değişimlerden uzak kalması 

mümkün görünmemektedir. Sağlık Yönetimi Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (CAHME, 2016) 

konu ile ilgili raporunda sağlık hizmeti talebinde meydana gelen değişimlerin, yeni yetkinlik 

gereksinimleri ortaya çıkardığını belirtmiştir. Değişime ve gelişime ayak uydurmanın temel koşulu 

çevresel faktörleri yakından takip etmek, bilgi toplamak ve toplanan bu bilgileri doğru analiz 

etmektir. Sağlık sistemini etkileyen ekonomik, sosyal ve kültürel, doğal, politik ve yasal çevrelerdeki 

değişimlerin sağlık sektöründe birçok örgütsel ve yönetsel reforma neden olduğu vurgulanmaktadır 

(Akbulut ve ark., 2015 ss. 9-12). Bu durum sağlık yönetimi eğitim programlarını da etkilemektedir. 

Ayrıca dijital nesil ya da Z kuşağı olarak adlandırılan bu yeni kuşağın dijital bir çağda doğmuş ve 

büyümüş olmaları sebebiyle diğer kuşaklardan farklılaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 

geleneksel öğrenme yöntemlerinin ve ortamlarının bu kuşağın dikkatini çekmede yeterli olmayacağı 

ileri sürülmektedir (Aydın ve Başol, 2014; Somyürek, 2014). Sağlık yönetimi eğitim programlarının 

değişime ayak uydurmasını sağlamak, akademik başarıyı artırmak, toplumun yükseköğretim 

kurumlarına olan güvenini yükseltmek, zaman, emek, gider tasarrufu sağlamak ve en önemlisi daha 

nitelikli öğrenciler yetiştirmek için yetkinliğe dayalı eğitime gereken önem verilmelidir (Güneş, 

2012). 

Araştırma Yöntemi: Çalışma derleme türünde olup, konuyla ilgili yayınların geriye dönük olarak 

taranması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Ankara Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden 

yetkinlik (competency), eğitim (education), sağlık (healthcare) ve yönetim (management) gibi 

anahtar kelimelerle Türkçe ve İngilizce çeşitli kombinasyonlar yapılarak Emerald, Google 

Akademik, ULAKBİM, Scopus ve Education İndex Retrospective arama motorlarında tarama 

yapılmış, Yükseköğretim Kurumu tez merkezinden ilgili tezler incelenmiş ve uygun bulunanlar 

çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 
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Bulgular: Yetkinliğe dayalı eğitimin temelleri 1970’li yıllarda atılmıştır (Sauber ve ark., 2008). 

Araştırmada incelenen çalışmalarda sağlık yöneticilerinin yetkilik alanları; iletişim, ekip kurma, 

öncelik belirleme, performans değerlendirme, problem çözme, liderlik, profesyonellik, sağlık 

hizmetleri sektör bilgisi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel dinamikler ve 

yönetişim, stratejik planlama ve pazarlama, bilgi yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi, etkili 

değişim yönetiminde esneklik, yasal konuların analizi, analitik düşünme, dış çevre analizi, zaman 

yönetimi, stres yönetimi olarak belirtilmiştir (MacKinnon ve ark., 2004; Milicevic ve ark., 2010; 

Pillay, 2008; Sperry, 2003; Stefl 2008; Wallick, 2002). Amerikan Ulusal Sağlık Hizmetleri Liderlik 

Merkezi’nin (NCHL: 2006) “Sağlık Yönetimi Eğitimine Yetkinliklerin Entegrasyonu” isimli rehber 

kitabında,  yetkinlik modeli ortaya konulmuş ve bu yirmi sekiz yetkinlik belirlemiştir. Saint Louis 

Üniversitesi (2009) Sağlık Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans Programı için liderlik, eleştirel 

düşünme, bilim/analiz, yönetim, politik ve toplumsal gelişim ve iletişim alanlarında altmış yetkinlik 

belirlemiştir. Dominguez ve ark. (2013) sağlık yönetimi yüksek lisans programı için sağlık çevresi 

bilgisi, eleştirel düşünme ve analiz, işletme ve yönetim bilgisi, politik ve toplumsal gelişim, iletişim 

ve liderlik olmak üzere altı alanda yirmi dört yetkinlik belirlemiştir. Pettigrew ve ark. (2015) 

tarafından Yale Üniversitesi’nde yapılan çalışmada sağlık yönetimi programı için on yedi yetkinlik 

ortaya konulmuştur. Ayrıca, CAHME (2016) “Değişimde olmak: Geleceğin sağlık liderlerini 

hazırlamak” isimli raporunda alanda bütünlük, iletişim, kişilerarası beceriler, stratejik düşünme ve 

anlayış yetkinliklerinin öneminin artığına vurgu yapmıştır. Geleceğin hastanelerinde stratejik 

planlama, risk yönetimi, değişim yönetimi konularına liderlik edecek yöneticilere ihtiyaç olacağı ileri 

sürülmektedir (Akbulut ve ark., s.21). 

Sonuç: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim 

alanını da etkilemiştir. Bu değişimden üniversitelerin dolayısıyla da sağlık yönetimi eğitiminin 

etkilenmemesi mümkün değildir. Türkiye’de Bologna süreci kapsamında yeterlilikler çerçevesi 

belirlenmiş olsa da bunların uygulanması ve eğitime yansıtılmasında büyük eksiklikler olduğu 

gözlemlenmektedir. Ayrıca eğitim sistemlerinde değişiklikler yapmak zaman ve maliyet 

gerektirmektedir. Yetersiz derslik ve materyal, yüksek öğrenci kontenjanları, akademisyen 

sayısındaki yetersizlik gibi kısıtlılıklar, sağlık yönetiminde yetkinliğe dayalı eğitime geçme 

konusunda büyük engeller oluşturmaktadır. Sağlık yönetimi alanında öğrencileri sadece alan bilgisi 

ile değil, entelektüel ve sosyal yetkinlikleri gelişmiş bireyler olarak mezun edilmesi vurgulanmalıdır. 

Eğitimin yetkinliğe dayalı olarak verilmesiyle mezunların iş hayatında aranan çalışanlara dönüşmesi 

ve mezun istihdamının artırılması sağlanabilir. Geleceğin sağlık yöneticilerini yetiştirmek için eğitim 

ve öğretimde geleneksel yöntemler yerine yetkinliğe dayalı eğitim sistemi uygulanabilir. 

Üniversitelerin ve sağlık yönetimi bölümlerinin yetkinliğe dayalı eğitim programları yoluyla 

sorumluluk alabilen, yaratıcı, lider ruhlu, gözlem yapabilen ve kendi öğrenmesini planlayıp, 

yönetebilen kişiler olmalarını sağlanabilir.  
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CAHME Kriterleri Çerçevesinde Sağlık Yönetimi Eğitim Müfredatı Değerlendirmesi 
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Amaç: Türkiye’de sağlık kurumları yöneticiliği alanında lisans düzeyinde verilen eğitim programları 

hakkında genel bilgilerin yanı sıra müfredatların uluslararası akreditasyona göre standartları 

karşılayıp karşılamadığına bakılarak müfredatı değerlendirmektir. Bölümün farklı isimde ya da 

bulunduğu fakültenin ve yüksekokulun farklılaşması müfredata nasıl yansıdığını incelemektir. Bu 

çalışma ile yeni açılacak sağlık yönetimi bölümlerine ve müfredat değiştirmeyi planlayan 

üniversitelere müfredat hazırlama aşamasında yardımcı olmak, bu alanda diğer üniversiteleri örnek 

almayı düşünen üniversitelere müfredat hakkında bilgi vermek ve en önemlisi, sağlık kurumları 

yöneticiliği müfredatında uluslararası standardın ne olduğu, bizde nasıl olduğu ve nasıl olması 

gerektiği hakkında ilgililere bilgi vermek düşünülmüştür. 

Önem: Sağlık kurumlarını diğer işletmelerden ayıran birden fazla özelliği vardır. Bu özelliklerden 

en önemlisi, sağlık kurumunda çalışan kişilerin profesyonel meslek sahibi olmaları gerektiğidir. 

Böylesi önemli bir kurumun yönetilmesi, elbette profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. Sağlık 

kurumları yöneticiliğine meslek olarak bakıldığında çok fazla yetkinlik gerektiren, profesyonellik ve 

özel bir eğitim alınması gerekliliği açık bir şekilde ortadadır. Ülkemizde bu alanda eğitim veren 

kurumlar ve verilen eğitimin içeriğinde bir standart olup olmadığı sayısı hızla artan üniversiteler için 

önemlidir. Sağlık yönetimi bölümü farklı isimlerde olduğu gibi farklı fakülte ya da yüksekokul 

bünyelerinde bulunmaktadır. Müfredatlara da bakıldığında bir standarttan söz edilmemektedir. Bu 

durumda lisans düzeyinde sağlık yönetimi bölüm müfredatı hangi dersleri içermekte ve Amerika ve 

Kanada'da sağlık yönetimi alanında lisans eğitimi veren kurumların akreditasyonunu değerlendiren 

CAHME (Sağlık Yönetimi Eğitimi Akreditasyon Komitesi) 'nin müfredatla ilgili temel kriterlerini ne 

kadar yansıttığı bölümün müfredat geliştirilmesi açısından faydalı olacaktır.  

 Araştırma Yöntemi: Müfredat ile ilgili kısımda, sadece müfredatına ulaşılabilen 33 üniversite dahil 

edilmiştir. Bölüm hakkında genel bilgiler, 2014 ÖSYM kontenjan kitabı ve ÖSYM istatistikleri 

kitabına  (2003-2014) ulaşılarak elde edilmiştir. Müfredat ile ilgili veriler, üniversitelerin web 

sitelerinden ders kataloglarından alınmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel 

metotlara (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yer verilmiştir. 

Bulgular: Müfredat değerlendirilmesine tabi tutulan 33 üniversitenin %67’ sini devlet üniversiteleri 

oluşturmakta ve %52 ‘si sağlık yönetimi ismine sahiptir. Üniversiteler, standartlara uygun olarak 

toplam 240 AKTS kredisine sahiptir ve bu kredilerin 196 AKTS’ si zorunlu verilen dersleri 

kapsamaktadır (üniversitelerin ortalamasına göre). Müfredatların içeriğine bakıldığında, standartlara 

uygun olarak en fazla ders sayısı ‘toplum sağlığını değerlendiren’ gereksinimleri içeren dersler 

olması gerekirken ‘sağlık kurumları yönetimi ve yapısını’ içeren ders sayısı daha fazladır. 

Fakültelere göre bakıldığında, finans ve iktisat derslerinde daha çok bulunan ‘finansal analiz’ 

gereksinimi içeren ders sayıları beklenmedik bir şekilde iktisadi idari bilimler fakültelerinde daha 

azdır. Ayrıca ‘toplum sağlığını değerlendiren’ dersler de en az sağlık yüksekokullarında 

bulunmaktadır. Bu durumda sağlık kurumları yöneticiliği bölümlerinin farklı fakültelerde ya da 

yüksekokulda olması derslerin sınıflandırılması ile ilgili bir şey değildir. Farklı fakültelere yerleşen 

öğrenci başarı ortalamaları arasında da bir fark olmaması bu durumu doğrulamaktadır. Bölüm 

isimlerine göre bakıldığında gereksinimleri içeren derslerin birçoğu sağlık kurumları işletmeciliği 

bölümlerinde bulunmaktadır. Ancak bölüm isimleri arasında da genelleme yapacak kadar anlamlı bir 

sonuç yoktur. Yani bölüm isminde ve bulunduğu fakültedeki farklılıklar müfredatlara yansımamıştır.  
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Sonuç: Yapılan bu müfredat değerlendirmesinde bulunması gereken ders sayılarına göre en yüksek 

puan alan 3 üniversite Cumhuriyet, Üsküdar ve Kırklareli, en az puan alan üniversiteler ise Bezmi 

Alem, Okan ve Marmara Üniversitelerdir. Toplamda bütün kriterleri olması gerektiği kadar 

derslerinde bulunduran bir üniversitenin alması gereken puan 56 iken Türkiye’de 14 üniversite bu 

puanın altındadır.  

Sağlık yönetimi bölümlerinin özellikle farklı fakültelerde bulunması müfredat açısından incelenmiş 

ve önemli bir fark bulunmamıştır. Sadece ders içerikleri değil, öğrenci alımında başarı durumunda da 

bir fark yoktur. Ülkemizde verilen eğitimde bir standart yoktur,  ilk olarak böyle bir standardın 

oluşturulması sağlanarak, mezun olduklarında aynı mesleği yapacak adayların aynı eğitimden 

geçmesi sağlanmalıdır. CAHME gibi bir akreditasyon kurumunun sağlık kurumları yöneticiliği 

eğitimi müfredatında olması gereken standarda yakın bir müfredat geliştirilmesi ve bunun ülkemizde 

de bütün üniversitelerce kabul edilmesi mezun olduğunda sağlık sektöründe çalışacak adayların 

kalitesini de artıracaktır.  

Bu çalışma, müfredatlarda bulunan zorunlu dersleri kapsamıştır. Verilen puanlarda sadece zorunlu 

dersler üzerinden verilmiştir. Cahme standartlarına göre müfredatlarda bulunması gereken dersler 

zorunlu derslerin içerisinde olmalı, öğrencinin seçimine bırakılmaması gerekmektedir. Ayrıca 

yapılan bu çalışma sadece ders isimlerine bakılarak yapılmış, içerikler dikkate alınmamıştır. İçeriği 

aynı ama farklı isimde olduğu için puanlamaya alınmamış derslerin olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Bu bağlamda, çıkan sonuç üniversitelerin başarısını yansıtmamaktadır. Üniversiteler başka kriterlere 

göre değerlendirilselerdi farklı sonuçlar elde edilebilirdi. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi müfredatı 
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Sizden Biri: Sağlık Yönetimi Eğitiminde Halkla İlişkiler Çalışması 

Merve Deniz Pak
1
, Didem Hekimoğlu Tunceli

2
, Andaç Anıldı

3 

 

1
 Arş.Gör., Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, mdpak@baskent.edu.tr 

2 
Arş.Gör., Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, dhtunceli@baskent.edu.tr 

3 
Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Mezunu, andacanildi@hotmail.com 

Amaç: Liseden üniversite eğitimine uzanan yolda karar verme sürecinde olan gençler için bu dönem 

bireyin geleceğini şekillendireceği bir serüvendir. Türkiye’de üniversiteye giriş süreci ilköğretimin 

ilk yıllarından başlamakta olup pek çok aday için zorlu bir süreç olarak yaşanmaktadır (Yıldırım ve 

Ergene, 2003). Ergenlik döneminde bulunan gençler için kimlik bocalaması yaşanması ve gencin 

yapmayı istediği mesleği tercih etmek durumunda kalması hem bireyde hem de ailede pek çok 

sorunun yaşanmasına neden olmaktadır (Erikson, 1958). Bu dönemde yaşanan sorunların çözümü 

için kariyer planlamasında yapılan rehberlik ve danışmanlık oldukça önemli bir hal almaktadır 

(Özdemir Yaylacı, 2007; Bayraktar ve ark., 2009). Buradan hareketle bu çalışmanın amacı üniversite 

eğitimine başlayacak olan lise son sınıf öğrencilerine rol model olarak “Sağlık Yönetimi” bölümünün 

tanıtılmasıdır.  

Önem: Halkla ilişkiler kampanyası kapsamında hazırlanan bu çalışma aynı zamanda kariyer 

danışmanlığı çalışması olup üniversite sınavında tercih yapacak olan gençlerin yetenekleri ve ilgi 

alanları doğrultusunda doğru meslek seçimi yapmalarında ve gelecekteki yaşamlarında başarılı 

olmalarında öncelikle kendilerini tanımalarına, daha sonra ise çalışmaya konu olan Başkent 

Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünü tanımalarına aracılık ederek yönlendirici bir fonksiyon 

üstlenmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Araştırma halkla ilişkiler kampanyası sürecindeki araştırma, planlama, 

uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.  

Bulgular: Araştırma aşamasında; Başkent Üniversitesi ve üniversite bünyesinde yer alan Sağlık 

Bölümü’nün tanıtımı ve tercih edilme nedenleri, misyonu ve vizyonu, diğer üniversitelerde yer alan 

sağlık yönetimi bölümleriyle benzer ve farklı yönleri, tarihçesi, coğrafi konumu, Başkent 

Üniversitesi’nin logosu ile hedef grubun özellikleri ele alınmış ve bu kapsamda SWOT analizi, iç ve 

dış çevre analizi, pazar ve risk analizi yapılmıştır. Planlama aşamasında; Kime, nerede, nasıl, ne 

zaman, niçin, hangi medya araçlarıyla, ne kadar bütçe ve zamanda ve hangi yaratıcı stratejiden 

yararlanılarak ulaşılacağı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda üniversite sınavı öncesinde 

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nde eğitim almakta olan 12. Sınıf sayısal ve eşit ağırlık sınıflarından 

olmak üzere 56 öğrenciye birer saatlik zaman diliminde ulaşılması, çalışmayı sağlık yönetimi 

bölümünde eğitim almakta olan 2 öğrencinin gerçekleştirmesi ve çalışma sırasında “rol model” 

olmanın önemli olduğu düşünülerek “Sizden Biri” yaratıcı stratejisinin kullanılması, bütçe, iletişim 

hedefleri ve uygulamada kullanılacak materyaller planlanmış ve gerekli izinler alınmıştır. Uygulama 

aşamasında Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nde sayısal ve eşit ağırlık alanlarında eğitim gören 56 

öğrenci ile çalışmanın gerçekleşmesinden 1 hafta önce Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü 

hakkında bilgi ve tutumların belirlenmesi amacıyla öntest çalışması yapılmıştır. Öğrencilerle bir 

araya gelindiğinde ise etkileşimin sağlanması amacıyla tüm öğrencilerin birbirini görebileceği 

şekilde yuvarlak düzende oturulmuş, öğrencilerle sıcak ilişki kurulması amacıyla çikolata ikram 

edilmiş ve her öğrenciden kendisini tanıtması istenmiştir. Daha sonrasında eğitici grup çalışması 

yöntemiyle üniversite kültürü ile Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü hakkında bilgi 

verilmiş ve bölümde görev yapmakta olan akademisyenlerin öğrencilere yolladıkları mesajların yer 

aldığı video izlenmiştir. Çalışma sonunda Başkent Üniversitesi logolu materyaller ile tanıtıcı 

broşürler öğrencilere verilmiştir. Bu çalışmadan 1 hafta sonra öğrenciler Başkent Üniversitesi Sağlık 

Yönetimi tarafından düzenlenen “Akılcı İlaç Kullanımı” konulu kamu spotu lansman töreninde 

mailto:mdpak@baskent.edu.tr
mailto:dhtunceli@baskent.edu.tr
mailto:andacanildi@hotmail.com
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Üniversite tarafından tahsis edilen araçlarla getirilmiş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Korkut Ersoy tarafından gerçekleştirilen “Üniversite ve Bölüm Seçimi” konulu konferansa katılım 

sağlanmış ve kampüs tanıtım gezisi yapılmıştır. Gün sonunda sağlık yönetimi hatırası çerçevesi ve 

konuşma balonları ile hatıra fotoğrafları çekilmiştir. Çalışma sonrasında sağlık yönetimi bölümü 

hakkında bilgi ve tutumun belirlenmesi için öğrencilere son test uygulanmıştır. Değerlendirme 

aşamasında; hedef kitlenin nitelik ve nicelik olarak uygunluğu, iletişim hedefleri ile kullanılan 

araçların efektifliği ve verilmek istenen mesajların hedefe doğru şekilde ulaştığı değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda ön test sonuçlarına göre “Sağlık Yönetimi bölümünü tercih etmeyi düşünür müsünüz?” 

sorusuna öğrencilerin öntest aşamasında %2’sinin evet; son test aşamasında ise % 28.4 oranında evet 

cevabını verdikleri ve yapılan çalışma ile %26.4 oranında artışın sağlandığı görülmektedir. “Başkent 

Üniversitesi’ni tercih etmeyi düşünür müsünüz?” Sorusuna ise ön test aşamasında öğrencilerin % 

24.5’inin; son test aşamasında ise %42.3’ünün evet cevabı verdikleri belirlenmiştir. Buna göre 

yapılan çalışma ile % 17.8 oranında artışın sağlandığı görülmektedir.  

Sonuç: Araştırma kapsamında hem Başkent Üniversitesi’nde yer alan bölümler ile kampüsün 

tanıtımı hem de Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim alma konusunda öğrencilerle çalışma yapılmıştır. 

Bu kapsamda öğrencilere kampüs yaşamı ve sağlık yönetimi bölümü konusunda bilgi sağlama, 

öğrencilerin bu bölümü seçmeleri konusunda kendilerini tanımaları yönünde değerlendirme 

yapmalarını sağlamaya olanak tanıma, öğrencilere ilgi alanları ve gelecekteki fırsatlar konusunda 

rehberlik etme ve seçimlerinin olası sonuçları hakkındaki kendi düşünce ve duygularını 

keşfetmelerinde yardımcı olma, öğrencilerin uygun kariyer tercihlerini yapabilmelerini 

sağlayabilecek beceri, kavram ve bilgileri geliştirmek üzere deneyimlerin paylaşılması konularında 

çalışma kapsamında öğrencilere rol model olarak amaçlar gerçekleştirilmiştir. 
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Amaç: Araştırma Sağlık Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin kişisel özelliklerinin kariyer 

planlamalarına olan etkisi ve değerlendirmesini incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli olarak 

tasarlanmıştır. Araştırmanın Sağlık Yönetimi Bölümünde okuyan öğrenciler üzerinde yapılmasına; 

bölüm mezunu öğrencilerin mezuniyet sonrası yaşadıkları istihdam sıkıntısı ve eğitim süresince de 

bu durum yüzünden demoralize olmalarından yola çıkılarak karar verilmiştir. Araştırma kapsamında 

bu bölümü okuyan öğrencilerin genel kişilik profilleri, kişiliklerinin gelecek kariyer planları üzerine 

etkisi ve mezuniyet sonrası istihdam alanlarının kişiliklerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Önem: Yapılan birçok araştırmada çalışma yaşamı içerisinde mutlu olmanın bireylerin iş doyumu ve 

verimliliklerini yükselttiği, aynı zamanda iyi bir kariyer birikimi elde edebilmenin en önemli yanının 

kişiliğe uygun meslek tercihinden geçtiği ortaya konulmuştur. Kariyer, önce insana, sonra işe ilişkin 

bir kavram olup (Ertürk, 2011, s.202) kişinin kimliğinin, toplumsal durumunun ve statüsünün 

oluşumunu sağlamaktadır (Kozak, 2011, s.17). Küreselleşen dünya, hızla değişmekte ve bu değişim 

örgüt yapılarıyla beraber, bireysel gelecek planlarını ve beklentileri de etkilemektedir ( Özen, 2011, 

s.94). Değişen bu düzen içerisinde bireylerin kendi kişiliklerine uygun kariyer planlamaları 

yapabilmeleri ise büyük önem taşımaktadır.  

Çalışma süresince sağlık yönetimi alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde çoğunluğunun 

hastalar ve hastaneler üzerine yoğunlaştığı görülmüş olup, çalışma alanına girecek olan sağlık 

yönetimi öğrencilerinin kariyer ve kişilik özelliklerinin ölçümü üzerinde yapılmış yeterli miktarda 

çalışmaya ulaşılamamıştır. Aynı zamanda araştırma kapsamında kullanılan Holland’ın Mesleki İlgi 

Envanteri yurt dışında birçok araştırmada kullanılmış olup, Türkiye’de de birçok araştırma için önem 

taşıyan bu ölçeğin araştırmalarda genel itibariyle kısa uyarlamaları kullanılırken, bu araştırmada ise 

orijinal halinin Türkçeye uyarlanmış şekli kullanılmıştır. 

Araştırma Yöntemi: “Sağlık Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin kişilik özellikleri ile kariyer 

planlamaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusu üzerine hazırlanmış olan bu çalışmada 

araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 

Yönetimi Bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bölümde örgün olarak eğitim gören lisans 

öğrenci sayısının 571 olduğu bilinmekte olup, yapılan hesaplama sonucunda yeterli örneklem 

sayısının 230 olduğu saptanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

Kullanılan anket demografik özellikleri ölçen 9, öğrencilerin kariyer planlaması özelliklerini içeren 

19 madde ve öğrencilerin kişilik tiplerini ölçmek için kullanılan 90 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırma kapsamında Şahin (2007) tarafından oluşturulan Bireysel Kariyer Planlama Ölçeği ve 

Holland’ın Mesleki İlgi Envanteri uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen 

bilgilerin çözümlenmesi SPSS 16 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Holland’ın Mesleki İlgi Envanterindeki ifadeleri boyutlandırılmak için faktör 

analizi yapılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişki incelenmek üzere ise Korelasyon Analizi yapılmış olup, 

kariyer planlamasının 3, mesleki ilgi envanterinin ise 6 boyutu bulunmuştur.  

                                                           
4
 Bu çalışma “Mesleki Kişilik Özelliklerinin Bireysel Kariyer Planlaması Üzerine Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri 

Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışmasından üretilmiştir. 
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Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 69.8’i bayanlardan oluşurken, % 30.2’si ise 

erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların kariyer planlaması boyutundan aldıkları puanlar bölümde 

okuyor olmaktan duydukları memnuniyetle kıyaslandığında ise gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmuş (U=3119.000, p=0.000), sağlık yönetimi bölümünde okumaktan memnun olan 

öğrencilerin (3.848±0.523), memnun olmayan öğrencilere kıyasla (3.473±0.770) daha fazla kariyer 

planlaması yaptıkları görülmüştür. Aynı zamanda diğer boyutla incelendiğinde sağlık yönetimi 

bölümünde okumaktan memnun olan öğrencilerin (3.857±0.544), memnun olmayan öğrencilere 

kıyasla (3.301±0.673) mesleki anlamda gelişimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum 

istatiksel olarak da anlamlı bulunmuş olup(U=3119.000, p=0.000), bölümden memnun olan 

öğrencilerin mesleki anlamda gelişimlere daha çok önem verdiklerini göstermektedir. 

(3.972±0.680)Memnun olmayan öğrencilere göre (3.618±0.610) kişisel özelliklerinin daha yüksek 

olduğu görülmüş, bu durum istatiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (U=4097.000, p=0.000). İki 

grup arasındaki bu anlamlı farklılık, bölümde okumaktan memnun olan öğrencilerin kariyer 

planlaması yaparken kişisel özelliklerini, memnun olmayan öğrencilere göre daha fazla dikkate 

aldıklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin geleneksel kişilik tipi  cinsiyet 

durumlarına göre karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin (3.191 ± 0.874) puan, erkek öğrencilerin ise 

(2.819 ± 0.792 ) puan aldıkları görülmüştür. Gruplar arasındaki bu farklılık istatiksel açıdan da 

anlamlı bulunarak (t=3.126, p = 0.002), kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre belirsiz ortamlardan 

daha çok uzak durmak istediği, daha çok sorumluluk sahibi olmak istediği yani daha fazla geleneksel 

bir kişilik tipine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.  

Kişilik tipi, öğrencilerin Sağlık Yönetimi Bölümünde okumaktan memnun olup olmama durumlarına 

göre incelendiğinde, bölümde okumaktan memnun olmayan öğrencilerin (3.263±0.86) memnun olan 

öğrencilere göre (2.982±0.877) daha fazla geleneksel özellik gösterdiği görülmüştür. İki grup 

arasındaki farklılığın Sağlık Yönetimi Bölümünün öğrenci profilinin geleneksel kişilik özelliği 

göstermesinden dolayı anlamlı olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin bölümde olmaktan memnun 

olup olmamalarının sosyal kişilik yönüyle kıyaslanması sonucunda, bölümü okumaktan memnun 

olmayan öğrencilerin (2.445±0.781) memnun olan öğrencilere göre (2.071±0.626) sosyal kişilik 

özelliklerini daha çok barındırdıkları görülmüştür. Bu durum bölümdeki sosyal aktivitelerin ve 

koşulların öğrencileri tatmin etmemesine bağlanabilmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda 

girişimci kişilik özelliğine sahip bireyler ve kariyer planlaması arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r =-0.146 p=0.023<0,05). Bu duruma göre girişimci kişilik özelliğiyle kariyer 

planlaması arasında negatif yönlü korelasyon bulunmaktadır. Aynı zamanda sosyal kişilik tipi ile 

kariyer planlaması, mesleki gelişim ve kişisel özellik boyutları arasında negatif yönlü korelasyon söz 

konusudur. 

 

Sonuç: Çalışma sonucunda bölümde okumaktan memnun olan öğrencilerin memnun olmayan 

öğrencilere göre daha fazla mesleki gelişimini ve kariyer planlaması sürecinde kişisel özelliklerine 

önem verdikleri görülmüştür. Bölüme ilk tercihiyle gelen öğrencilerin kariyer planlaması sürecinde 

diğer tercih sırasında bölümü yazan öğrencilere göre kişisel özelliklerine önem verdikleri ortaya 

çıkmıştır. Sağlık yönetimi bölümü öğrenci profilinin daha çok geleneksel kişilik tipine sahip 

öğrencilerden, en az ise araştırmacı kişilik tipine sahip öğrencilerden oluştuğu görülmüştür. 

Geleneksel kişilik özelliğine sahip bireylerin daha sistematik, verisel, çalışmalardan hoşlandığı 

bilinmektedir. Bu durum bölümün gerektirdiği çalışma ortamı ve eğitim süresince alınan derslerle 

bağdaştırıldığında anlamlı bulunmuştur. Aynı zamanda gelecek planları sorulduğunda grupların 3’ün 

üzerinde ortalamaya sahip oldukları görülmüş; fakat akademisyen olmak istediklerini belirten 

öğrencilerin, hastane müdürü veya müdür yardımcısı olmak isteyen, özel bir iş yerinde çalışmak 

isteyen öğrencilere göre kariyer planlaması aşamasında kişisel özelliklerine daha çok önem 

verdikleri ortaya çıkmıştır. Akademisyenliğin ömür boyu gelişim ve öğrenme gerektiren bir meslek 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

157 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

olduğu ve her bireyin bu mesleği icra etmekte zorlanacağı düşünüldüğünde sonuç anlamlı 

bulunmuştur. 
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Sağlık Sektöründeki Uzmanlık Öğrencilerinin Mentorluk Algısı Ve Öz Etkililik İlişkisinin 

Değerlendirilmesi 
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Amaç: Uzmanlık öğrencisi hekimlerin eğitimi ve gelişiminde ona rehberlik eden, yol gösteren ve 

yönlendiren danışman hekimlerin(mentor) rolü büyüktür. Sağlık sektörü mentorluk faaliyetlerinin 

gerekli olduğu mentor mentee ilişkisiyle hekimlerin kariyerlerinde ilerledikleri önemli sektörlerden 

biridir. Mentorluk uygulamasının, uzmanlık öğrencisi hekimin yeni çalışmaya başladığı kuruma 

uyum sürecini sağlıklı geçirmesini, örgütsel bağlılığını, iş tatminini, sosyalizayonunu, iletişimini, 

bilgi paylaşımını ve öğrenmesini arttırıcı etkileri bulunmaktadır. Araştırmada, üniversite ve eğitim 

araştırma hastanelerinde çalışan uzmanlık öğrencisi hekimlerin mentorluk algılarıyla, özetkililik-

yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Danışman hekimlerin mentorluk  

fonksiyonlarının  uzmanlık öğrencisi hekimler tarafından nasıl algılandığını tespit edip, uzmanlık 

öğrencisi hekimlerin özetkililiklerine olan etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca mentorluk 

sürecinin farkındalığını arttırarak, sürecin eksik yönlerini saptayıp daha etkili mentorluk 

uygulamaları için çözüm yolları sunulması amaçlanmıştır. 

Önem: Literatüre bakıldığında, sağlık sektörü dışında mentorluk ve özetkililik üzerine çeşitli 

çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, sağlık sektöründe uzmanlık öğrencileri üzerine  mentorluk ve 

özetkililik ilişkisini gösteren bir çalışma tespit edilememiştir. Bu konudaki ilk tez çalışması olması 

ve literatürün gelişmesini  sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca hekimlerin eğitim süreçlerindeki  

mentorluk uygulamalarının etkinliğinin saptanması,  mentorların hekimler tarafından nasıl 

algılandığını, mentorluk sürecinin eksik yönlerinin saptanması ve daha etkili mentorluk uygulamaları 

için çözüm yolları sunması açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırma 14.03.2014 ve 15.10.2014 

tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzmir 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evreni İzmir İli Ege 

Üniversitesi Hastanesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde çalışan tüm uzmanlık öğrencisi hekimleri kapsamaktadır(N=1097).  

Yapılan ön  çalışma sonrası elde edilen mentorluk ölçeği toplam skor ortalama sonuçları  

kullanılarak örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. Örneklem büyüklüğü formülünde ortalama skor 

değeri, tıp fakültesi için 2,8±0,7 /  eğitim araştırma hastanesi için 3,0±0,7 olarak kullanılmıştır 

(N=436).  Verilerin toplanmasında araştırmaya katılan uzmanlık öğrencisi hekimlerin 

sosyodemografik özellikleri, ‘Mentorluk Ölçeği’ ve ‘Özetkililik -Yeterlik Ölçeği’ ne ait maddeleri 

içeren  üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler 

bilgisayar ortamında SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin tanımlayıcı 

istatistiklerinde ortalama, standart sapma en düşük, en yüksek, medyan, oran ve frekans değerleri 

kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov testi ile kontrol edildi. Nicel verilerin 

analizinde kruskal-wallis, Mann-Whitney U test kullanıldı.  Niteliksel verilerin analizinde ki-kare 

test kullanıldı.   

Bulgular: Araştırmaya katılan hekimlerin Mentorluk Ölçeği toplam skor u 3,0±0,8, Öz-etkililik 

Yeterlik Ölçeği toplam skoru 3,6±0,5 dir. Araştırmada, uzmanlık öğrencisi hekimlerin 

sosyodemografik özelliklerinden cinsiyet ve asistanlık süresi ile ölçeklerin bazı alt faktörlerinin 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Erkek doktorların öz etkililik ölçeği  davranışa başlama skoru  kadın 
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doktorlardan anlamlı olarak daha düşüktür. Erkek doktorların öz etkililik ölçeği , engellerle mücadele 

skoru kadın doktorlardan anlamlı olarak daha yüksektir. Asistanlık süresi ile engellerle mücadele 

skoru arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttur.  Hastane bazında ise, eğitim araştırma 

hastanesinde çalışan hekimlerin üniversitedekilere göre mentorluk ölçeğinin 4  alt faktöründe 

(mentorluk ölçeği toplam skoru, kabul-onay alma skoru, danışmanlık fonksiyon skoru, kendini ifade 

etme skoru) anlamlı olarak yüksektir. Branş bazında ise, eğitim araştırma hastanesindeki dahili branş 

hekimlerinin mentorluk ölçeğinin 5 alt faktöründe (mentorluk ölçeği toplam skoru, kabul-onay alma 

skoru, danışmanlık fonksiyon skoru, kendini ifade etme-görünür kılma skoru, arkadaşlık fonksiyon 

skoru), özetkililik ölçeğinin ise 1 alt faktöründe (davranışa başlama skoru)  üniversite hastanelerine 

göre anlamlı farklılık görülmüştür. Ölçekler arasındaki ilişki incelendiğinde ise özetkililik-yeterlik 

ölçeğinin 3 alt faktörü ile, mentorluk ölçeğinin 5 alt faktörü arasında korelasyon bulunduğu 

saptanmıştır. Özetkililik ölçeği davranışı tanımlama skoru ile mentorluk ölçeği toplam skoru, kabul 

ve onay alma skoru, rol modeli alma skoru, danışmanlık fonksiyon skoru, kendini ifade etme ve 

görünür kılma skoru skoru, koçluk fonksiyon skoru korelasyon göstermektedir. Özetkililik ölçeği 

davranışı sürdürme skoru ile rol modeli alma skoru korelasyon göstermektedir. Öz etkililik ölçeği 

toplam skoru ile mentorluk algısı ölçeği toplam skoru, kabul ve onay alma skoru, rol modeli alma 

skoru, kendini ifade etme ve görünür kılma skoru, koçluk fonksiyon skoru korelasyon 

göstermektedir. Özellikle mentorluk ölçeğinin, rol model alma  alt faktörünün özetkililik-yeterlik alt 

faktörlerinin davranışa başlama alt faktörü hariç diğer tüm faktörlerle korelasyon gösterdiği 

saptanmıştır. Özetkililik ölçeğinin engellerle mücadele alt faktörünün mentorluk ölçeğinin alt 

faktörlerinin tümüyle korelasyon gösterdiği saptanmıştır.  

Sonuç:    Araştırmamızda, 436 uzmanlık öğrencisi hekimin, mentorluk uygulamalarıyla özetkililik 

yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki, demografik özelliklerine ve uygulanan ölçeklere verdikleri 

yanıtlara göre değerlendirilmiş olup, hekimlerin demografik özelliklerinden cinsiyet ve asistanlık 

süresinin, mentorluk ve özetkililik yeterlik ölçeklerinin bazı alt faktörleriyle ilişkili olduğu 

saptanmıştır. Mentorluk ve Özetkililik yeterlik ölçeklerinin arasında uygulanan kolerasyon analizine 

göre, mentorluk alt faktörü rol model alma ile özetkililik yeterlik ölçeğinin davranışa başlama  

haricinde diğer alt faktörler arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, mentorluk 

uygulamasındaki  rol model fonksiyonunun, menteenin özetkililik düzeylerini doğrudan etkilediği  

gösterilmiştir. Elde edilen veriler ışığında,  mentorluk uygulamalarının uzmanlık öğrencisi 

hekimlerin özetkililik düzeyleri üzerinde olumlu katkısı olduğu, mentorluk uygulamalarına gereken 

dönemin verilmesi gerektiği ve mentorluk uygulamalarındaki gelişmeler eşliğinde özetkililik 

düzeylerinin arttırılabileceği düşünülmektedir. Hekimlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri, 

kariyerlerinde ilerlerken karşılaşacakları zorluklarla daha rahat başa çıkabilmeleri, özgüveni yüksek 

ve başarılı hekimlerimizin yetişmesi için mentorluk uygulamaları önemlidir.  Mentorluk 

uygulamaları ve Özetkililik yeterlik düzeyleri  açısından mentorluk uygulamalarına mentorlar ve 

menteeler tarafından gereken önemin verilmesi, mentorluk uygulamasının yetkin mentorlar 

tarafından yapılması,  mentorluk uygulamaları sonrasında geri bildirimler alınarak programın eksik 

yönlerinin saptanması, mentorlara mentorluk eğitimleri düzenlenmesi ve yetkin mentorların, yeni 

mentorları yetiştirmesi gibi uygulamaların üzerinde durulması önerilmektedir. 
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Amaç:  Bu çalışmanın amacı, özel bir hastanede çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin duygusal emek 

ve kendini ayarlama düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve etki eden faktörleri saptamaktır.  

Önem: Çalışanların duygularını, çalışmakta olduğu organizasyonun isteklerine ve işin 

gerekliliklerine göre yönlendirerek yansıtması durumuna duygusal emek denir. Kendini ayarlama 

kavramı ise, bireylerin farklı ortamlarda olay ve durumlara karşı uyum sağlayabilmek, sosyal 

beklentileri karşılayabilmek gibi etkenlerden dolayı  farklı benlikler sergilemek suretiyle kendini bu 

farklı durumlara ayarlaması anlamına gelmektedir. Yaygın bir şekilde gerçekleştirilen ancak 

bilincinde olmadığımız duygusal emek ve kendini ayarlama kavramları, hem sosyal hayatta hem de 

insanların meslek hayatında yer edinmiş iki kavramdır. Hizmet sektörü içinde, özellikle insan 

popülasyonunun yoğun olduğu hastane sektöründe sıkça rastladığımız bu kavramlar bireylerin benlik 

duygularını, ruhsal çatışmalarını ve iş hayatlarında gösterdikleri tutum ve davranışlarını etkilediği 

düşünülmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup Samsun’da özel bir hastanede 

görev yapan 23 doktor, 58 ebe ve  142 hemşire olmak üzere toplamda 223 sağlık çalışanını 

kapsamaktadır. Araştırmada duygusal emek ve kendini ayarlama ölçeği kullanılmıştır. Duygusal 

emek ölçeği, Diefendorff  ve arkadaşları  tarafından iki farklı ölçekten istifade edilerek geliştirilmiş 

ve ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği Basım ve Beğenirbaş tarafından yapılmıştır. Çalışmada 

ölçeğin toplam iç tutarlılığı 0,81 olarak tespit edilmiştir. (Özdevecioğlu, Şat ve Amil, 2015). Bu 

araştırmada ise ölçeğin iç tutarlılığı 0,82 bulunmuştur. Duygusal emek alt boyutları: yüzeysel rol 

yapma, derinlemesine rol yapma ve samimi rol yapmadır. Ölçekte yüzeysel rol yapma 6, 

derinlemesine rol yapma 4 ve samimi rol yapma ise 3 madde olmak üzere toplamda 13 madde ile 

ölçülmektedir. Yüzeysel rol yapma; çalışanların dış görünüşlerini değiştirme ve davranışlarında 

istenilen duyguyu sergilemeye çalışma çabasıdır. Derinlemesine rol yapma; çalışanın kendisinden 

beklenen role uygun olan duyguyu hissedebilme çabasıdır. Samimi rol yapma ise çalışanın gerçek 

duygularıyla yansıtmak zorunda olduğu duyguların aynı olması durumunda meydana gelen davranış 

türünü temsil etmektedir (Akbıyık, 2013). 

Bireylerin kendini ayarlama düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmakta olan ölçek Bacanlı’nın (1990) 

çalışmaları sonucu orijinal ölçekten farklı olarak 20 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada ölçeğin 

güvenilirlik çalışması kapsamında iç tutarlılık katsayısı 0,79 olarak bulunmuştur (Sesli ve Demir 

Başaran, 2015).  Bu araştırmada ise ölçeğin iç tutarlılık değeri 0,83 bulunmuştur.  

Bu ölçeklerin yanı sıra, sosyo-demografik özellikleri saptamak üzere 8 soru sorulmuştur.  Bu sorular; 

cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, eğitim durumu, çalışılan bölüm,  çalışma süresi (deneyim), 

toplam çalışma süresi  ile ilgilidir. 

 

Bulgular:  

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri Tablo 1 de yer almaktadır. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları  

Cinsiyet Sayı(n) Yüzde (%) 

Kadın 183 82,1 

Erkek 40 17,9 

Medeni durum   

Bekar 62 27,8 

Evli 161 72,2 

Eğitim durumu   

Lise 37 16,6 

Önlisans 70 31,4 

Lisans 93 41,7 

Lisans üstü 23 10,3 

Unvan   

Doktor 23 10,3 

Ebe 58 26 

Hemşire 142 63,7 

 

Araştırmaya katılanların %82’sinin kadın olduğu, %72’sinin evli olduğu,  yaklaşık %50’inin lisans 

ve lisans üzeri eğitim aldığı, % 64’ünün hemşire olduğu görülmüştür. (Tablo 1) 

 

Tablo 2: Özel Bir Hastanede Görev Yapan Çalışanların Duygusal Emek Alt Boyutlarının Bağlı 

Oldukları Bölüme Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA Analizi 

SOSYO-

DEMOGRAFİ

K 

ÖZELLİKLER 

DUYGUSAL EMEK ÖLÇEĞİ 

Yüzeysel Rol Yapma Derinlemesine Rol Yapma Samimi Rol Yapma 

ORT±SS Anlamlılık ORT±SS Anlamlılık ORT±SS Anlamlılık 

Bağlı 

olduğunuz 

bölüm 

 p: 0,015*  p: 0,799  p: 0,214 

Acil 17,94 ± 7,24* 11,52 ± 4,93 12,97 ± 2,27 

Ameliyathane 14,95 ± 5,76 11,59 ± 4,15 12,59 ± 3,08 

Çocuk Servisi 14,20 ± 5,83 11,40 ± 4,33 12,40 ± 2,50 

Kadın hast. ve 

doğum 

12,33 ± 5,27* 12,24 ± 4,25 12,33 ± 2,59 

Enfeksiyon 14,60 ± 5,29 12,60 ± 3,65 12,30 ± 1,56 

Yoğun Bakım 14,90 ± 7,14 12,40 ± 4,94 10,60 ± 3,77 

Dahili Yoğun 

Bakım 

12,53 ± 4,80 11,20 ± 3,42 11,96 ± 2,34 

Diğer 13,54 ± 5,53 12,29 ± 3,92 12,79 ± 2,39 

 

Duygusal Emek ölçeğinin alt boyutlarındaki ortalamalar incelendiğinde yüzeysel rol yapmada Acil 

bölümüne göre Kadın Hastalıkları-Doğum ortalamasının düşük olduğu görülmektedir(p < 0,05). 

Çalışanların kendini ayarlama düzeyleri ve bağlı oldukları bölümlere ilişkin anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Tablo 2). 
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Tablo 3: Çalışanların Deneyimlerine  Göre Duygusal Emek Alt Boyutları Düzeyleri 

SOSYO-

DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER 

DUYGUSAL EMEK ÖLÇEĞİ 

Yüzeysel Rol Yapma Derinlemesine Rol Samimi Rol Yapma 

ORT±SS Anlamlılık ORT±SS Anlamlılık ORT±SS Anlamlılık 

Deneyim  p: 0,880  p: 0,001*  p: 0,531 

Var 14,54 ± 6,08 11,42 ± 4,36 12,32 ± 2,66 

Yok 13,52 ± 5,89 12,83 ± 3,39 12,64 ± 2,13 

 

Çalışanların duygusal emek alt boyutlarından derinlemesine rol yapma puan ortalamaları, deneyimi 

olmayanlarda olanlara  göre daha yüksek bulunmuştur(p < 0,05). Çalışanların kendini ayarlama 

düzeyleri ve deneyim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Tablo 3). 

Araştırmaya katılanların cinsiyet, medeni durum, unvan, eğitim düzeyine göre duygusal emek ve 

kendini ayarlama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Duygusal emek alt boyutları ve kendini ayarlama düzeyleri arasında ilişki görülmemiştir. Duygusal 

emek alt boyutları ve kendini ayarlama düzeyleri ile yaş, toplam iş hayatı ve bu hastanede kaç yıl 

çalıştığı faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Sonuç: Bu araştırmada Samsun ilinde özel bir hastanede çalışan doktor, ebe ve hemşirelerin 

duygusal emek ve kendini ayarlama düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşma 

durumu ve duygusal emek  ile kendini ayarlama düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Duygusal 

emek  ve kendini ayarlama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen 

bulgular incelendiğinde çalışanların duygusal emek düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni 

durum, ünvan, toplam iş hayatı arasında anlamlı bir farklılığın çıkmadığı belirlenmiştir. Çalışanların 

duygusal emek  ve çalıştıkları bölümlerle ilişkisi incelediğinde; acil serviste çalışanlara göre kadın 

hastalıkları ve doğum  servisinde çalışanların  yüzeysel rol yapma düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. 

Bu noktada acil bölümünde yoğun ve  sürekli çalışmanın yüzeysel rol yapmaya zemin hazırladığı 

araştırmacılar tarafından düşünülmektedir. Aynı şekilde çalışanların ‘deneyim sahibi olmayanların 

olanlara göre’  derinlemesine rol yapma düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuca göre çalışanlar, 

deneyim sahibi olduklarından hangi pozisyonda nasıl bir duygu gösterimi içinde olacaklarının 

bilincinde oldukları düşünülebilir. Bu iki kavramın çalışanların deneyimlerine ve içinde bulundukları 

çalışma ortamının yoğun olma durumuna göre değişkenlik gösterdiği düşünülebilir. 
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Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelerin psikolojik güçlendirme algıları ile öz yeterlilikleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak; psikolojik güçlendirmenin hemşirelerin öz yeterliliklerine etkisini belirlemek 

ve hemşirelerin farklı özelliklerinin göre psikolojik güçlendirme ve öz yeterliliklerinde farklılık 

oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir.  

 

Önem: Özellikle kolektif çalışmanın öneminin artması, insan kaynağının stratejik olarak ele 

alınması, çalışanları olumlu yönde geliştirmeye yönelik çabaları arttırmıştır. Bu bağlamda 

değerlendirilen kavramlardan biri de personel güçlendirmedir. İş yaşamında karşılaşılan 

olumsuzlukların üstesinde gelinmesinde personel güçlendirme kavramı pek çok yönden ele 

alınmıştır. Conger ve Kanungo (1988, s. 474) psikolojik güçlendirmeyi, yetersizliği geliştiren 

durumların belirlenmesi ve bunların hem örgütsel uygulamalardan hem de etkin bilgi sağlama 

kaynaklarından uzaklaştırılması sayesinde çalışanlar arasında öz yeterlilik duygularını arttıran bir 

süreç olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlama, kavramın açığa kavuşturulması yönünde önemli bir 

adım olmuştur ve bu yaklaşım araştırmacıların güçlendirmenin farklı etkilerini incelemelerine olanak 

sağlamıştır (Thomas ve Velthouse, 1990, s. 666). Güçlendirme ile örgütün daha alt düzeylerine güç 

ve karar alma konusunda yetki verilir (Ertürk, 2010, s.413). Thomas ve Velthouse (1990, s. 669), 

psikolojik güçlendirme kavramını dört alt boyutta ele almışlardır. Bunlar; anlam (meaning), etki 

(impact), yetkinlik (competence) ve özerkliktir (self-determination). Bu dört boyut çalışanların işteki 

rolleri ile ilgili pasif bir yönlendirmeden daha çok aktif bir yönlendirmeyi yansıtmaktadır ve aktif 

yönlendirme çalışanların kişisel arzu ve duygularının işteki rollerini şekillendirmesini sağlamaktadır 

(Spreitzer, 1995, s. 1444). 

 

Psikolojik güçlendirme kavramı öz yeterlilik kavramını da içermektedir. Özellikle psikolojik 

güçlendirmenin alt boyutlarından olan yetkinlik boyutu ile yakından ilişkilidir. Ancak bu boyutta 

yetkinlik genel olarak öz yeterlilikten ziyade çalışanın işteki rolüne ilişkindir (Spreitzer, 1995, s. 

1443). Öz yeterlilik kavramı, Bandura’nın ortaya koyduğu insan faaliyetlerini açıklayan Sosyal 

Bilişsel Teori’nin anahtar kavramı olarak nitelendirilmektedir (Türkmen, 2009, s. 16). Kısaca 

algılanan öz yeterlilik, kişilerin yaşamlarını etkileyen olaylar konusunda kendi yeteneklerine olan 

inançlarıdır.  Öz yeterlik inancı, insanların nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü, kendini nasıl motive 

ettiğini ve nasıl davrandığını belirler. (Bandura, 1994, s. 71). Literatürde öz yeterlilik algısı üç 

kapsamda ele alınmaktadır. Bunlar göreve özel öz yeterlilik algısı, alana özel öz yeterlilik algısı ve 

genel öz yeterlilik algısıdır. Örgütsel bağlamda kişilerin öz yeterlilik algıları, performanslarını ve 

örgütsel süreçleri etkileyebilmektedir. Öz yeterliliğin oluşturduğu en önemli etkilerden biri de kişinin 

gelecekteki iş performansını açıklayabilmesidir (Çetin, 2011, s. 74). Öz yeterliliği yüksek olan kişiler 

karmaşık ve risk içeren görevleri seçebilmekte ve yüksek hedefler belirleyerek bu hedeflerine 

ulaşmak için çaba sarf etmektedirler (Keskin ve Orgun, 2006, s. 93).  

 

Örgütlerin de amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli insan kaynağının sayılan özelliklere sahip olması 

ve bu özelliklerin kazandırılabilmesi için çalışanların bu doğrultuda güdülenmesi ve öz yeterlilik 

konusunda bir inanç geliştirmeleri gerekmektedir. Psikolojik güçlendirmenin örgütlere pek çok 

olumlu etkisinin yanında, çalışanlarda öz yeterliliği de etkileyip etkilemediğinin belirlenmesinin 

örgütlerin geleceği açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Araştırma Yöntemi: Hemşirelerin psikolojik olarak güçlendirilmelerinin öz yeterliliklerine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmanın evrenini Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 

bünyesinde çalışan 191 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem belirlenmemiş ve evrenin 

tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Veri toplama aracı olarak 29 sorudan oluşan bir anket formu 

kullanılmıştır. Anket formunda Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması 

Sürgevil, Tolay ve Topoyan (2013) tarafından yapılan psikolojik güçlendirme ölçeği, Schwarzer ve 

Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem 

(1997) tarafından yapılan öz yeterlilik ölçeği ve demografik özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır. 

Çalışma 10 Temmuz-15Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 

ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olup; verilerin analizinde; tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler, korelasyon analizi, regresyon analizi, homojen verilerde bağımsız örneklerde 

t testi ve tek yönlü varyans analizi, homojen olmayan verilerde non parametrik testlerden Mann- 

Whitney U testi ve Kruskall_Wallis H testi uygulanmıştır. Analizler %95 güven aralığında (p=0,05) 

gerçekleştirilmiştir.   

 

Bulgular: Çalışmanın bulgularına göre, hemşirelerin psikolojik güçlendirme düzeyleri oldukça 

yüksektir (Psikolojik güçlendirme=4,270,542; anlamlılık =4,540,569; yeterlilik = 4,690,474; 

özerklik =4,070,839; etki=3,780,944). Benzer şekilde hemşirelerin öz yeterlilik algıları da 

(4,490,801) oldukça iyi düzeylerdedir. Burada hemşirelerin kendi mesleklerine has işleri daha 

özgürce yapmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Psikolojik güçlendirme ile öz yeterlilik 

arasında anlamlı ve yüksek seviyede ilişki bulunmaktadır (r=0,536). Benzer ilişki psikolojik 

güçlendirmenin alt boyutları anlamlılık, yeterlilik, etki ve özerklik bakımından da söz konusudur. 

Örgütsel güçlendirmenin öz yeterlilik üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla oluşturulan regresyon 

modelleri kullanılabilir niteliktedir (F=49,487; p= 0,000). Modelin ilişki katsayısı (R= 0,536) ve 

modele göre psikolojik güçlendirmenin öz yeterliliği yordayıcı etkisi %28,7’dir. β katsayısı 0,536 

olup, pozitif yönlüdür. İşcan ve Çakır (2016)’ın ve Jha (2013)’nın yaptıkları çalışmada benzer 

şekilde psikolojik güçlendirmenin öz yeterlilik algısı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Taştan 

(2013)’ın gerçekleştirdiği araştırmada da öz yeterlilik algısının psikolojik güçlendirme ve psikolojik 

iyi hissetme hali arasında aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışanların sosyo demografik 

özellikleri esas alınarak gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, çalışanların özellikleri psikolojik 

güçlendirme ve öz yeterlilikte istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa sebep olmamaktadır (p>0,05).  

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, hemşirelerin psikolojik güçlendirme ve öz yeterlilik düzeyleri 

yüksek seviyede bulunmuştur. Ayrıca, hemşirelerin psikolojik güçlendirme düzeyleri ile öz 

yeterlilikleri arasında olumlu ilişki bulunmaktadır ve psikolojik güçlendirme öz yeterliliklerini 

olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısıyla yöneticilere bu tür çalışmaları yaptıktan sonra 

kurumlarında uygulamaya geçmeleri, akademik camiaya ise benzer çalışmaları farklı şekillerde 

yaparak hem akademik yazına katkı sağlamaları, hem de alana katkı sağlamları önerilmektedir.  
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Sanal kaytarma işyerinde internet erişiminin ve e-mail sisteminin kişisel amaçlarla 

kullanılmasıdır. İş yerinde kullanılan internet, iletişim ve öğrenme açısından büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. Ancak internet kullanımı bu tür amaçların dışında suistimal edilmeye ya da gereksiz 

kullanımların olmasına uygundur. Bu bilinçsiz kullanım zamanla işveren için maliyet ve verimlilik 

kayıplarına yol açabilmektedir. Sanal kaytarmanın ciddi ve önemsiz olmak üzere iki farklı türü 

bulunmaktadır. Çalışanların e-maillerini kontrol etmeleri, haber sitelerindeki başlıklara göz atmaları 

gibi anlık motivasyon sağlayan ve fazla zaman almayan aktiviteler önemsiz türü olarak 

adlandırılırken, yetişkin sitelerine girme, online kumar oynama gibi yasal sorumlulukları ihlal eden 

ve çalışanların verimlilik kaybına yol açan davranışlar ciddi türüne girmektedir (Blanchard ve 

Henle;2008) 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesinde çalışan akademik personelin bazı sosyo-

demografik bilgilerine göre sanal kaytarma davranışının incelenmesidir. 

Önem: Ciddi ve önemsiz boyutuyla sanal kaytarma ile ilgili çalışmalar işyerinde internet imkanı 

sağlanan çeşitli meslek gruplarında yapılmış, ancak akademik personel üzerinde literatür kısıtlı 

kalmıştır. Çalışma saatleri içinde interneti sık sık kullanan akademisyenlerin interneti akademik 

çalışmaların ve ders amaçlı kullanımın dışında kendi özel işleri için ne düzeyde kullandıkları 

incelenmeye çalışılacaktır. 

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın evrenini verilerin toplandığı 

15/06/2015-31/07/2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışmakta olan tüm 

akademisyenler (N=1739) oluşturmuştur. Rausoft programı kullanılarak bulunan örneklem sayısı 

315 olup çalışmaya katılmayı kabul eden akademisyen sayısı 123’tür. 

Çalışmanın uygulamasına geçmeden önce Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün ve CÜ. 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun onayı alınmıştır. Araştırmaya katılacak 

akademisyenlerle, kendi ofislerine gidilerek, bireysel yüz yüze görüşme yapılmış, araştırmaya 

katılımın gönüllü olduğu, çalışmanın amacı vb bilgiler verilerek sözel onamları alınmıştır.  

Çalışmada veriler 14 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve “Sanal Kaytarma Ölçeği” ile 

toplanmıştır. Ölçekte yer alan toplam 22 sorunun 8’i Lim ve arkadaşları (2005) tarafından 

geliştirilmiştir, kalan 14 soru ise Özkalp ve arkadaşları (2011) tarafından literatür incelenerek 

eklenmiştir. Bu haliyle ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması yapılmıştır. Sanal Kaytarma Ölçeği 5li likert 

tipindedir (1-hiçbir zaman, 5-sık sık). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 22 en yüksek puan 

110’dur. Ölçekten alınan toplam puan madde sayısına bölündüğünde puan aralığı 5 ile 1 arasında 

değer almaktadır. 5’e yakın puan alınması sanal kaytarma yaptığını, 1'e yakın puan alınması sanal 

kaytarma yapılmadığını göstermektedir. 

Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmış,  ANOVA ve t testi uygulanmıştır. 
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Bulgular: Katılımcıların %65,3ü erkek, % 68,3ü evli, % 47,6’sı öğretim üyesi, %34,7si öğretim 

yardımcısıdır. %50’sinin mesai saatleri içinde internet kullanım oranı 1-3 saat arasındadır,  

%26,6’sının 3 saat ve üzerindedir. Akademisyenlerin yaş ortalaması 38,2±10,070; kurumdaki 

çalışma yılı ortalaması 9,71±8,648,  toplam çalışma yılı ortalaması 13,47±10,109dur. 

Akademisyenlerin Sanal Kaytarma ölçeği toplam puan ortalaması 1.87±0,450 olarak 

saptanmıştır. Ölçekten alınan en yüksek puan ortalamasına sahip ilk 5 madde sırasıyla “internette 

haber sitelerinde dolaşma =3,29±1,061” ; “internet üzerinden bankacılık işlemleri yapma = 

3,20±1,246”; “İşle ilgili olmayan haberleşme için işyerine ait internet bağlantısıyla e mail kullanma 

=3,18±1,145”, “internetten gazete okuma =3,12±1,178”,”facebook, twitter gibi sosyal ağlara 

bağlanma =2,64±1,153’’ olarak saptanmıştır. 

Ölçekten alınan en düşük puan ortalamasına sahip ilk 5 madde sırasıyla ‘’online kumar 

oynama =1,01±0,90”, “online açık arttırma sitelerinde dolaşma =1,06±0,295”, “internet 

üzerinden satış yapma =1,15±0,444”, “eğlence amaçlı oyun oynama =1,21±0,576”, “yetişkin 

sitelerinde dolaşma =1,21±0,656’’ olarak hesaplanmıştır. 

 

Akademisyenlerin %69,9’unun değişik sürelerle online alışveriş sitelerinde gezdiği veya 

alışveriş yaptığı, % 11,4’ünün değişik sürelerle yetişkin sitelerinde dolaştığı, %29,3’ünün mesai 

saatleri içinde chat yaptığı, %15,5’inin online oyun oynadığı, %46,3’ünün internetten müzik ve video 

indirdiği, %79,7’sinin ise facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine girdiği saptanmıştır.   

Ölçeğin toplam puan ortalaması ve akademisyenlerin yaş grubu, ünvan, toplam çalışma yılı, 

lisansüstü öğrenci danışmanlığı olması, lisansüstü danışmanlığındaki öğrenci sayısı, lisansüstü ders 

sorumluluğunun olması değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p<0,05). Buna göre yaş arttıkça internet kullanımının azaldığı, öğretim üyelerinin diğer gruplara 

göre daha az internet kullandığı, toplam çalışma yılı 0-10 yıl arasında olanların ve lisansüstü öğrenci 

danışmanlığı 7-9 arası olanların interneti kullanma oranının daha fazla olduğu bulunmuştur.  

Ölçek toplam puan ortalaması ile akademisyenlerin eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, 

fakülte, idari görevi olup olmaması, meslek, sorumlu olunan haftalık ders saati, TÜBİTAK projesinin 

olup olmaması değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0,05). 

Mesai saatleri içinde internet kullanma süresi ile medeni durum arasında ilişki incelendiğinde 

bekârların evlilere göre daha fazla internet kullandığı saptanmıştır. Bu bulgu istatistiksel olarak 

anlamlıdır(p<0,05). Mesaide internet kullanma süresi ile diğer değişkenler arasında istatistiksel 

olarak fark yoktur. 

Sonuç: Akademisyenlerin önemsiz sanal kaytarma davranışı gösterme eğilimi daha fazladır. Oranı 

düşük olmakla beraber akademisyenlerin, yetişkin sitelerinde dolaşma, internette sohbet etme, oyun 

oynama ve müzik-video indirme gibi ciddi sanal kaytarma davranışları da vardır. 

Kaynakça:  
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Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Mobbingin Stres Düzeylerine Etkisi; Sakarya İli Bir Kamu 
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Amaç: Fiziksel ve duygusal yönüyle mobbingin iş yerlerinin en ciddi sorunlarından biri olduğu 

vurgulanmaktadır (Yücetürk, 2005). Mobbing çalışanın iş yerinde bir veya daha fazla kişi tarafından 

istismar edildiği veya saldırıya uğradığı olaylar olarak tanımlanmıştır (Warshaw ve Messite, 

1996:995). Leymann’a göre (1990: 120); iş yerinde mobbing bir veya birkaç kişi tarafından bir diğer 

kişiye yönelik, sistematik bir şekilde, düşmanca ve ahlak dışı davranışlarda bulunulması ve bu 

davranışlar sonucunda da kişinin savunmasız ve çaresiz bir duruma itilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca bu davranışlara mobbing denilebilmesi için uzun süreli ve düzenli olarak meydana gelmesi 

gerekir. Olumsuz bir iletişim biçimi olan ve örgütte yer alan kişiler üzerinde süreklilik göstererek 

baskı oluşturan mobbingin örgüt içerisinde stresin yaşanmasına sebep olması son derece olağandır 

(Şahin; 2015:4). Sağlık sektörü yapısı gereği stresin yoğun olarak yaşandığı bir sektördür. Bunun 

yanı sıra, hastanelerde birçok meslek dalının bir arada çalışması gerektiği için, çalışanlar arası 

rekabet ve çekişme de yoğun olarak yaşanmaktadır. Böyle bir ortamda bazı çalışanların diğerlerine 

sistematik olarak mobbing uygulamaya meyilli olması mümkündür. Bu noktadan hareketle, sağlık 

çalışanlarının mobbing algılarının stres düzeylerini etkileyip etkilemediğinin ve sağlık çalışanlarıın 

mobbing algıları ile stres düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bu 

çalışmanın yapılması planlanmıştır. 

Önem: Mobbing belli kişi veya kişiler tarafından, belli bir kişi veya kişilere sistematik şekilde 

uygulanan saldırılardır. Bu saldırılar kimi zaman gözle görülebildiği gibi kimi zamanlar gizli bir 

şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle hastane yöneticileri, hastanenin faaliyetlerinin düzgün ve 

hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi için tüm çalışanlarının ruh ve beden sağlığını korumak 

durumundadırlar. Gözle görünür, belirgin şekilde uygulanan mobbing davranışlarına hastane 

yöneticilerinin müdahale ederek ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi mümkündür. Ancak 

gizli kapaklı uygulanan mobbingi farketmek kolay değildir ve bu nedenle uygulanan mobbingin 

çalışan ve örgüt için olumsuz sonuçlarının ortaya çıkmadan engellenmesi de mümkün değildir. Bu 

yüzden, dönem dönem örgütlerin, bilhassa stres düzeyi yüksek olan sağlık sektörü örgütlerinin 

mobbing algısı ölçekleriyle çalışanlarının mobbing algılarını değerlendirmeleri ve sonuçlara göre 

örgütlerinde gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Mobbingin stres düzeyine etkisinin ölçüldüğü 

çeşitli araştırmaların yerli yazında mevcut olmasına rağmen, mobbing algısının ve stres düzeyinin 

birkaç farklı demografik-özelliğe göre tekrar incelenmesi bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliğine bağlı bir devlet hastanesi 

çalışanlarına uygulanmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde aktif olarak 500 kişinin çalıştığı 

hastaneden herhangi bir meslek grubu veya demografik özelliğe bakılmaksızın bütün sağlık 

personellerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Yapılan ön çalışmada 311  kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada 

veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Leymann 

(1990) tarafından geliştirilen ve Davenport ve arkadaşları’ndan (2003) Önertoy’un Türkçeye 

çevirdiği mobbing ölçeği;  Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilen ve Eskin 

ve arkadaşları (2013) tarafından Türkçe uyarlaması ile geçerlilik ve güvenilirliği yapılan Algılanan 

Stres Ölçeği ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. 
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Mobbing ölçeğinde politik görüş ve etnik kökene yönelik “Etnik kökenimle alay edilir” ve “Politik 

görüşüm veya dini inancım ile alay edilir.” soruları çalışmada kullanılmamıştır. Ölçeklerin daha önce 

geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldığından bu çalışmada yalnızca güvenilirlik yapılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS programı aracılığıyla tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon 

analizi, regresyon analizi, bağımsız örneklerde t testi, anova analizi ve post hoc analizi 

kullanılacaktır. 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda algılanan stres ölçeğinin (ASÖ) cronbach alpha değeri 0,813, 

yetersiz öz yeterlilik (YÖY) boyutunun cronbach alfa değeri 0,724; stres algısı (SA) boyutunun 

cronbach alfa değeri 0,789 olarak bulunmuştur. Eskin ve arkadaşları (2013) ise ASÖ cronbach alfa 

değerini 0,87 olarak, YÖY boyutunun cronbach alfa değerini 0,81; SA boyutunun cronbach alfa 

değerini ise 0,76 olarak bulmuşlardır. Mobbing ölçeğinin cronbach alfa değerini daha önce Şahin 

(2015:147) 0,94 olarak bulmuştur. Çalışmamızda ise 0,942 olarak bulunmuştur. Alt boyutların 

güvenilirlik değerleri ise Kendini Gösterme ve İletişim Kısıtlanması (KGİK) 0,835, Sosyal İlişkilere 

Saldırı (SİLS) 0,729, Sosyal İtibara Saldırı (SİTS) 0,894, Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna 

Saldırı (YKMD) 0,863, Sağlığa Direk Saldırı (SDS) 0,771 olarak bulunmuştur. Yapılan korelasyon 

analizi ile genel mobbing algısı ile algılanan stres arasında pozitif yönlü güçlü ilişki olduğu, mobbing 

alt boyutlarından KGİK, YKMD, SDS boyutlarının her birinin ASÖ ve alt boyutu YÖY ile pozitif 

yönlü güçlü ilişkisi olduğu, SİTS ile YÖY arasında pozitif yönlü ilişki, SİTS ile ASÖ arasında 

pozitif yönlü güçlü ilişki olduğu bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre KGİK, 

SİLS, SİTS, YKMD ve SDS boyutlarının her birinin ASÖ alt boyutları olan SA ve YÖY’e pozitif 

etkisinin olduğu ayrıca Algılanan Mobbingin Algılanan Strese pozitif etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sonuç: Mobbing bireysel ve örgütsel açıdan çeşitli olumsuzluklara yol açmaktadır. Mobbingin 

bireysel etkileri olarak uykusuzluk, iştahsızlık, depresyon, sıkıntı, endişe, halsizlik, ağlama krizleri, 

unutkanlık, alınganlık, ani öfkelenme, suskunluk, yaşama arzusunun kaybı, daha önce sevdiği 

şeylerden doyum almama gibi bir takım davranış ve düşünce değişiklikleri gözlenebilir. Örgütsel 

etkiler olarak ise, ekonomik zararların yanı sıra takım ruhunun bozulması, iş tatminsizliği, verimlilik 

düşüşü, örgüte ve işe bağlılığın azalması gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır (Tetik; 2010:86). 

Mobbingin bireysel sonuçları örgütün işleyişini de doğrudan etkilemektedir. Çünkü bireyler örgütün 

bir parçasıdırlar ve çalışanlarda meydana gelen değişimler örgütü de doğrudan etkilemektedir.  

Çalışmanın sonuçları, çalışanların algıladıkları mobbingin stres düzeylerine etkisi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle hastane yöneticilerinin çalışanların stres düzeylerinin azalması ve daha 

verimli olabilmeleri için çalışanların algıladıkları mobbingin sebeplerini keşfetmeli ve bunu 

önlemelidirler. Aksi takdirde örgütsel işleyişte bir takım problemler meydana gelmesi kaçınılmaz 

olacaktır.   
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Kamu Hastane Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Stratejik İşbirliği Olarak Afiliasyon  
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Amaç: Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinin ortak kullanım için oluşturdukları 

afiliasyonun, hastanelerin yönetim ve organizasyon yapılarına, araştırma-geliştirme, eğitim 

faaliyetlerine ve sağlık hizmeti sunumuna etkileri, uygulamada yaşanılan problemler ele alınarak 

tartışılacak ve problemlerin çözümleri için önerilerde bulunulacaktır.  

Önem: Son yıllarda, hastaneler ekonomik ve kurumsal ortamlarında köklü değişiklikler 

yaşamaktadırlar. Bu değişimlerin bir boyutunu oluşturan hükümetlerin maliyetleri düşürme 

konusundaki çabaları, maliyete dayalı geri ödeme sistemine geçiş, uygulanan tıbbi bakım 

planlarındaki kontrollerin artması ve tıbbi teknolojideki ilerlemeler hastaneler üzerinde oldukça fazla 

baskı yaratarak, hayatta kalmalarını tehdit eder hale getirmiştir (Shoou-Yin & Jeffrey, 1999). Diğer 

taraftan kaynakların kısıtlı olması sebebiyle etkili kaynak tahsisinin önemi artmış ve nüfus yapısının 

değişmesi sebebiyle de sağlık hizmetlerine olan talepte değişimler yaşanmıştır. Bu değişimleri 

karşılayabilmek için ise hastane yönetimleri stratejik yönetim tekniklerini daha çok kullanmak 

zorunda kalmakta (Hisrich & Peters, 1982) ve ifade edilen olumsuz etkilerinden korunmak, pazar 

payını genişletmek ve ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla diğer sağlık kurumları ile 

işbirliğine veya bütünleşmeye gidebilmektedirler (Kavuncubaşı & Yıldırım, 2015: 277). Kurulan bu 

işbirliklerinden bir tanesi de afiliasyondur. Ülkemizde bakanlık ve üniversite hastaneleri arasında 

uygulanan afiliasyon bir kurumda insan kaynağı yeterliliği, diğer kurumda ise fiziki ve malzeme 

yeterliliği olduğu durumlarda, ilk kuruma mensup kişilerin, ikinci kuruma giderek orada hizmet 

vermesi, eğitim alması anlamını taşıyarak kurumlararası işbirliğini ifade etmektedir (Altuntaş, 2007).  

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı (SB) ile üniversite hastanelerinin ortak kullanım için oluşturdukları 

afiliasyonun, hastanelerin yönetim ve organizasyon yapılarına, araştırma-geliştirme ve eğitim 

faaliyetlerine ve sağlık hizmeti sunumuna etkileri, uygulamada yaşanılan problemler ele alınarak 

tartışılacaktır. Bu çalışmanın ülkemizdeki mevcut yapıyı, uygulamalar üzerindeki etkileriyle ele 

alması sebebiyle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma yönetmelik değerlendirilmesine, alan yazın taramasına ve 

uygulamanın değerlendirilmesine dayalı olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Ülkemizde afiliasyon oluşturulmasının altında yatan amaçlar; SB hastanelerinin 

üniversitelerde bulunan akademik kadrolar ile desteklenerek hizmet sunumunun yanı sıra eğitim ve 

araştırma alanlarında etkin olması, bu hastanelerin insan gücü çeşitliliği ve hareket alanının 

geliştirilmesi, SB hastanelerinde bulunmayan ya da az olan uzmanlık alanları tıp fakültesi öğretim 

üyeleri ile desteklenerek aynı çatı altında daha iyi sağlık hizmetine ulaşımın sağlanması, kaynakların 

etkin kullanılması ve atıl yatırımların önüne geçilmesi, son yıllarda mali sıkıntıya giren üniversite 

hastanelerinin desteklenmesi, hizmet maliyetinin azaltılması olarak sıralanabilmektedir (Akkuş, 

2012). Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili 

Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre birlikte 

kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak bakanlıkça atanmaktadır. Hastane 

yöneticisi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili 

mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir (md. 7). Birlikte kullanılan sağlık tesisinde 
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görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından 

kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabidir. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim 

üyelerinin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra 

dekan tarafından onaylanmaktadır. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve 

eğitim faaliyetinde bulunan eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde 

de dekanın parafı bulunmaktadır (md 11). Yönetmeliğin bu maddeleri uygulamada hastanelerde yetki 

ve sorumluluk kargaşasının yaşanmasına neden olmakta; açık ve sınırları belirlenmiş yazılı bir görev 

tanımının olmamasının da ciddi sıkıntılara yol açtığı görülmektedir. Ülger, Baldemir ve İnanç’ın 

(2015) afiliye olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yürüttükleri 

bir çalışmada afiliasyondan sonra, hastanenin iş yükünün daha da artmış olduğu, çalışan personelin 

motivasyonunun düştüğü tespit edilmiştir. 

Yönetmeliğin Mali Hususlar başlıklı 9’uncu maddesine göre birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, 

sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsünde kabul 

edilmektedir ve ücretlendirme buna göre yapılmaktadır. Hastanelerin afiliye olması ile statüsü 

değişmekte ve fatura tahakkuk tutarları artmaktadır. Birleşen hastanelerin statüsüne göre bu oranlar 

afiliye hastaneler arasında çok farklı olmaktadır.  Afiliye sağlık tesislerinin tahakkuk ve giderlerinin 

borç üzerine etkisini ölçen bir çalışmada, afiliasyon ile eğitim araştırma hastanelerinde borçların 

arttığı, devlet hastanelerinde ise borçların azaldığı tespit edilmiştir (Çukurova, 2016). Afiliasyon ile 

hizmetlerin ücretlendirilmesinde çok da artış sağlayamayan eğitim araştırma hastanelerinin hizmet 

sunumunun artması sebebiyle yaptıkları giderlere kıyasla, yeterince gelir gerçekleştiremediği, bunun 

sonucunda da piyasaya olan borçlarının arttığı söylenebilir. Afiliasyon ile mali yapıyı etkileyen bir 

diğer husus ise ek ödemelerdir. Üniversitede çalışan yardımcı doçentler ile Eğitim Araştırma 

Hastanelerinde çalışan başasistanlar fonksiyon olarak aynı düzeyde kabul edilirken, aralarında yan 

ödeme katsayısı yönünden farklılık olması bakanlık personelinde huzursuzluk yaratmakta ve 

ekonomik olarak mağdur edildiklerine dair bir düşünceye neden olmaktadır (İzmir Tabip Odası 

Raporu, 2014).  

Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile 

tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsamaktadır (md 10). Yönetmeliği’nin 6. 

maddesinde asistanların eğitimlerinden bakanlık kadrosundaki asistan hekimler de dahil dekanlık 

sorumlu, 7. maddesinde sağlık hizmeti sunumundan üniversite kadrosundaki personel dahil başhekim 

sorumlu tutulmuştur. Sağlık hizmeti sunumunu eğitimden ayrı düşünmek, hizmet sunumunda 

karmaşaya neden olabilmektedir. Ayrıca uygulamada afiliye hastanelerde uzmanlık eğitiminin, 

sağlık bakanlığı eğitim kadrosundan bağımsız planlandığı ifade edilmektedir. Bu da bakanlık 

personelini kurumdan dışlanmış ve değersizleştirilmiş, hak kaybına uğratılmış gibi duyguların 

hissedilmesine sebep olabilmekte (İzmir Tabip Odası Raporu, 2014) ve iş barışının bozulmasındaki 

önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Afiliasyon ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki 

Eğitim Planlanma Kurulu (EPK) lağvedilmiştir. Yönetmeliğin 6 maddesinde sağlık tesisinin eğitim 

görevlileri ancak dekanın daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına 

oy hakkı olmaksızın katılabilmektedirler. 

Tıbbi hizmetlerin kalitesini etkileyen pek çok unsur olması sebebiyle, literatürde afiliasyonun tıbbi 

hizmetlerin kalitesi üzerinde etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Sadece Ülger, 

Baldemir ve İnanç’ın (2015) çalışmasında personel arasındaki hoşnutsuzlukların hastalara yansıdığı 

tespit edilmiş; ancak bu etkinin detayı hakkında bir bulgu bulunamamıştır.  

Sonuç: Afiliasyon kaynak israfını önlemek, personel azlığı sorununu çözmek, bilimsel etkileşimi 

artırmak ve iyi hizmet üretmek için günümüzde sağlık politikalarında uygulanan yöntemlerden 

biridir.  Mevcut afiliasyon uygulamalarında yönetim yapısındaki çift başlılık ve birleşen kurumların 

personeli arasında farklı ve eşitsiz uygulamaların olması, huzursuzluğu artırarak iş barışının 

bozulmasına neden olabilmektedir. Afiliye hastanelerde üniversite hastanesi niteliğinden çok, hizmet 
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hastanesi niteliği öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle uygulamadaki aksaklıkların afiliye 

hastanelerden seçilecek gruplarla tartışılarak ve de hastanelerin kendi örgüt yapıları göz önüne 

alınarak, protokolün her hastane/üniversite için ona özgü olarak hazırlanması önerilebilir. 

Uzlaşmanın olmadığı, liyakate önem verilmediği, örgütsel adalet algısının ve çalışma barışının 

bozulduğu bir ortamda afiliasyondan istenilen sonucun alınması pek mümkün görülmemektedir. Bu 

nedenle afiliye hastanelerde kurum yöneticileri tarafından; afiliasyonun anlamı, getirileri, yarar ve 

sakıncaları ile ilgili eğitimler düzenlenmelidir. ABD ve Avrupa’daki afiliasyon uygulamaları 

incelenmeli; ülke yapımız ve mevcut uygulama sonuçları değerlendirilerek olumsuzlukları giderecek 

politikalar belirlenmelidir. Bu politikalar belirlenirken de çalışan sağlık personelinin görüşleri 

alınmalıdır. 

Afiliasyonun uygulandığı hastanelerde sağlık hizmeti sunumu kadar, hastanelerin eğitim ve araştırma 

rollerini de ön plana çıkaracak önlemler alınmadır. Tıp fakültesi öğrencisinin uygun kaynaklara 

ulaşımı sağlanmalı, tıp fakültesi öğretim üyeleri ile afiliye hastanelerin klinik şeflerinin öğrenci 

eğitimindeki sorumlulukları net olarak belirlenmelidir.  Afiliye hastanelerde hasta bakımı ve tedavisi, 

tıp fakültesi öğrencilerinin hasta bakımı ile ilgili görev ve eğitim sürecini aksatmamalıdır. 
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Amaç: İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için içinde bulundukları çevre ile etkileşim içindedirler. 

Bu nedenle içinde bulundukları çevreden kaynak sağlamak ve bu kaynakları elde etmek için de çevre 

ve diğer işletmelerle alış-veriş yapmak zorundadırlar. Literatürde, işletme ve çevre arasındaki kaynak 

ilişkisini konu alan yaklaşımlardan bir tanesi kaynak bağımlılığı yaklaşımıdır. Hastaneler içinde 

bulundukları topluma sağlık hizmeti sunmak üzere pek çok girdikullanan kurumlardır. Açık sistem 

olarak ele alınan hastaneler başta hasta, nitelikli insan gücü, bilgi, teknoloji, tıbbi cihaz, malzeme ve 

ilaç olmak üzere çevreden birçok girdi almakta, bunları bir süreçten geçirmekte ve nihai olarak tekrar 

çevreye çıktılar sunmaktadır. Hastanelerin kullandığı bu girdilerin bazıları kritik öneme haiz, temin 

edilmesinde güçlük çekilen ve belirsizlik içeren kaynaklardır. Hastanelerin kullandıkları bu 

kaynaklara dikkat çekmek üzere tasarlanan bu çalışmada “Hastaneler için en kritik kaynaklar 

nelerdir?” sorusundan yola çıkarak hastanelerin kaynak elde etmede iç ve dış çevreye ne kadar 

bağımlı olduklarını, ne tür kaynaklara gereksinim duyduklarını ve hangi kurumlar ile işbirliği içinde 

olduklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Önem: Hastaneler sınırlı kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığı kurumlardır. 

Sağlık hizmetlerinin acil ve ertelenemez nitelikte olması, belirsizliğe karşı duyarlı olması, çeşitliliği 

ve karmaşıklığı gibi kendine özgü özellikleri ele alındığında; hastanelerin bu hizmetleri sınırlı 

kaynaklarına rağmen kesintisiz olarak vermesi gerekmektedir. Hastanelerin çevre ile kaynak alış-

verişinin kaçınılmaz olması, çevreye olan bağımlılığı azaltmada ve yönetmede hangi yönetsel karar 

ve stratejileri seçmesi gerektiğini önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda çalışma, hastanelerde 

girdilere ilişkin alınan kararlar ve stratejilerin,  kaynak bağımlılığı yaklaşımıyla ne derecede 

örtüştüğünü belirlemek açısından önemlidir. Ayrıca çalışma, yönetim ve organizasyon literatüründe 

ve uygulamalarında ortaya çıkanmodern sonrası yaklaşım ve uygulamaların hastanelerde 

uygulanabilirliğini ortaya koyması açısından da önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Nitel araştırma yaklaşımı, bu araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. 

Araştırma konusu örgütsel (bir olgu) boyutta ele alınmıştır ve durum analizi deseni araştırmanın 

deseni olarak belirlenmiştir. Araştırma İzmir’de bireğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini hastanenin başhekimlik biriminde çalışan 4 yönetici, sağlık bakım hizmetleri 

biriminde çalışan 4 yönetici ve idari ve mali işler biriminde çalışan 4 yönetici olmak üzere toplam 12 

yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş ve evrenin tümüne ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda ilk olarak araştırmaya gönüllü olarak katılan yöneticilere kaynak bağımlılığı yaklaşımı 

konusunda eğitim verilerek bu yaklaşıma ilişkin bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Daha sonra 

araştırmacılar tarafından yaklaşımın özellikleri doğrultusunda hazırlanan açık uçlu sorular, bire bir 

yüz yüze görüşme tekniği ile yöneticilere aktarılmıştır. Yöneticilerin verdikleri cevaplar notlar 

alınarak ve ses kayıt cihazı ile ses kaydı alınarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve çözümlenmiştir. 

Veri analizi için betimsel analiz yapılmıştır.   

Bulgular: Kaynak bağımlılığı yaklaşımının özellikleri doğrultusunda hazırlanan sorulara 

katılımcıların verdiği cevaplar çözümlenmiştir. Ancak burada kaynakların irdelenmesinde 

yöneticilerin bağımlı olabileceği iç ve dış tüm kaynaklar dikkate alınmıştır. Katılımcıların sorulara 

verdikleri cevaplar her sorunun altına yazılarak sınıflandırılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticiler 

işlerini yapabilmek için finansal kaynaklar, insan kaynakları ve tıbbi malzeme /ekipman gibi 
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kaynaklara ek olarak yasa/mevzuat, üretilen sağlık hizmeti, çalışan motivasyonu, zaman, bilgi, 

yetenek, iletişim kanalları, eğitim, hasta, otomasyon sistemi gibi kaynakları kullandıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu kaynaklar arasında kritik öneme sahip olan kaynaklara bakıldığında insan kaynağının 

finansal kaynaklardan daha fazla kritik öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Bunları sırasıyla tıbbi 

malzeme/ekipman, yasa/mevzuat, bilgi, iletişim kanalları, zaman ve eğitim gibi kaynaklar 

izlemektedir. Hastane yöneticileri en fazla belirsizliği insan gücü temininde yaşamaktadırlar. 

Yöneticiler, insan kaynağı olarak nitelikli ve yeterli sayıda sağlık personeli, idari birimlerde çalışan 

personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personele yönelik durumlara vurgu yapmışlardır. 

Ayrıca yöneticiler finansal açıdan da belirsizliklerin söz konusu olduğunu ve sahip oldukları bütçeyi 

kullanırken üst yönetimden izin almaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Yöneticiler, kaynak 

bağımlılığını ve belirsizliği azalmak için anlaşmalı olunan firmaları çeşitlendirme, iletişim 

kanallarını açık tutma, personel planlaması yapma, ekip çalışmasını ön planda tutma ve geliri 

artırmaya yönelik önlemler alma gibi yollar izlemektedirler. Yöneticilere göre çalıştıkları hastane 

nitelikli personel, hasta çeşitliliği ve tıbbi malzeme açısından bölgedeki diğer hastanelere göre güçlü 

konumda iken, ülke politikaları, eleman temini, cihaz temini ve personel sayısı açısından üst 

makamlara bağımlıdır. Bazı yöneticiler, merkezi hükümetin, yapacağı düzenlemelerle kaynak 

bağımlılığını pozitif bir hale getireceğini savunurken bazı yöneticilerise kaynak bağımlılığının 

hastaneleri olumsuz etkileyecek bir unsur olduğunu savunmaktadırlar.  

Sonuç: Kaynak bağımlılığı her ne kadar sürece ilişkin dışsal girdilerle ele alınsa da kamu 

hastanelerindeki mevzuat yapısı, yönetici açısından kendi inisiyatifinde ele alınamayan tüm 

kaynakları içermektedir. Bu nedenle yürütülen çalışmada kurum içi çalışanlar ve bütçe/finansman 

yapısının da hastane yöneticileri için bağımlılık yarattığı gözlenmiştir. Görüşmelerde nitelikli insan 

gücü vurgusu yapılmış ve bu vurgulamada makro insan kaynakları yönetimi kurgusunda diğer 

kurumlara bağımlılık olduğunu göstermiştir. Bütçe/finansman hususunda da benzer şekilde 

hastanenin Sağlık Bakanlığı ve SGK gibi diğer kurumlara bağımlılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum profesyonel yönetim ve yöneticilik yaklaşımını sağlık kurumlarında 

engelleyebileceğinden incelenen teori bağlamında yasal mevzuatta değişiklikler ve esneklikler 

sağlanması gerektiği söylenebilir. Ayrıca merkezi yönetimin, hastanenin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelik ve nicelikte personel temin edilmesine yönelik işbirlikleri yapmasının, finansman 

konusunda daüst yönetimle uzun vadeli stratejiler geliştirilmesinin bu bağımlılığı azaltmada etkili 

olabileceği düşünülmektedir.  
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Amaç: Toplumsal ve teknolojik değişimlerin sağlık sektöründe 1990 yıllarda ortaya çıkardığı 

reform ihtiyacı 2003-2012 yılları arasında gerçekleşmiş olan sağlıkta dönüşüm programıyla 

karşılanmaya çalışılmıştır. Bu programının kamu hastanelerinin yönetimine dair atmış olduğu son 

adım, kamu hastaneler genel sekreterliği yapılanmasıyla özerk, yerinden yönetim ve sorumlu 

yönetici ilkleri doğrultusunda, kamu hastanelerinin yönetimini yeniden yapılandırmak olmuştur. 

Yeni yapılanmanın kamu hastane hizmetlerinin sunum süreçlerinde sağladığı değişimin yönünün ve 

değişimin etkisinin ölçülmesi, yeni yapılanmanın devamı ve geliştirilmesi konusundaki karar 

süreçlerine katkı yapacağı düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı; 2012 yılı sonu itibariyle yukarıda 

kısaca açıklanmış olan yeni hastane yönetim yapısının hastane hizmetleri üzerindeki etkisini tespit 

etmektir 

Önem: Ülkemizde 2003 yılından itibaren sağlık sistemininde önemli dönüşüm süreci 

yaşanmıştır.  Bu süreç boyunca ülkemizddeki  sağlık sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. 2012 

yılı itibariyle devam eden reform srecinin bir adımı olarak kamu hastane yönetim sisteminde 

değişikliğe gidilmiştir. Geliştirilen yeni model kamu hastanelerinin yerinden özerk yönetim anlayışı 

ile yönetilmesini ön plana çıkarmaktadır. Kamu hastanelerinin üst yönetim kademelerini değiştiren 

yeni yapılanmayla hastane içi ve hastane dışı yönetim yapıları ve örgütlenme biçimleri yeniden 

tanımlanmıştır. Yeni yapılanmanın kamu hastanelerinde sağlık hizmeti sunum süreçlerine nasıl 

yansındığı önemli bir soru olarak görülmüştür. Bu çalışma yeni yapılanma üzerine yapılan ilk 

kapsamlı çalışmalardan biridir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada nicel araştırma yönteminde verilerin toplanmasında dörtlü 

likert anket tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara Bostan tarafından geliştirilen anket formu elden 

dağıtılmıştır. Katılımcılık gönüllülük esasına uygun biçimde değerlendirilmiştir. . Çalışma Trabzon 

(5 hastane), Gümüşhane (bir hastane) ve Giresun (bir hastane) illerindeki kamu hastane birliği genel 

sekreterliklerine bağlı yedi hastanede gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 80 hastane 

yöneticisinden geçerli geri dönüşüm alınmıştır. 

Elde edilen veriler frekans analizi ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Frekans analizinde 

aritmetik ortalama üzerinden ifadelerin ve faktörlerin değerleri hesaplanmış ve ortalama düzeyine 

göre; 1-1.75 :olumsuz yönde değişti; 1.76-2.50: değişmedi; 2.51-3.25: olumlu yönde biraz değişti; 

3.26-4.00: olumlu yönde çok değişti olarak derecelendirmeli ölçeğe göre isimlendirilmiştir. İstatistiki 

hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21 paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların cinsiyet değişkenleri açısından dağılımlarına 

bakıldığında katılımcıların %63,8 ile genel hastanede görev yaptıkları görev türüne bakıldığında ise 

%55,8 ile daha çok idari yönetici oldukları, çalışma süresi bakımından %53,8 değerle katılımcıların 

daha fazla 15 yıl ve üzerinde olduğu, katılımcıların çalıştığı hastanenin kalite sevilerinin %48,1 ile 

daha çok B seviyesinde olduğu, katılımcıların eğitim sevileri %64,6 ile en fazla lisans seviyesi 

olduğu ve çalıştıkları kurumlarının yatak sayılarının %57 oran ile 200-399 arası olduğu görülmüştür. 

Ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach's Alpha katsayısına bakılmış ve bu değer 0.945 olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, ölçeğe dâhil edilmeyen ve ayrı olarak değerlendirilecek olan maddelerin 

güvenirliği 0.704 olduğu görülmüştür. Maddelerin yapı geçerliliğini sağlamak için faktör analizi 

yapılmıştır. Örneklem sayının yeterli olup olmadığını anlamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

yapılmış olup 0,916 olduğu görülmüştür. Ayrıca, maddeler arası korelasyonun anlamlı olup 



 

182 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

olmadığını öğrenmek için Barlett küresellik testi sonuçlarına bakılmış ve (Approx. Chi-Square: 

7933,483/ df: 820/ sig: 0.000) 0.001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Ölçek beş faktör altında 

toplanmış olup açıklanan varyansın %56’sını oluşturmaktadır. 

Sağlık yöneticileri kamu hastane birlikleri uygulamasıyla kamu hastanelerinde genel olarak hizmet 

bileşenlerinin öneminin kısmen artığını (2,96) ifade etmişlerdir. Özellikle verimliliğin, hasta 

haklarının, hasta memnuniyetinin, hastanın, fiziksel yapı ve düzenlemelerin ve maliyetlerin öneminin 

daha fazla önemli hale geldiğini ifade etmişlerdir. 

Sağlık yöneticileri kamu hastane birlikleri yapılandırılması sonucu kamu hastanelerinde 

ortaya çıkan değişimin hastanelerdeki sorunları kısman çözdüğünü (%41,8); uygulamaların gerekli 

fakat çoğunlukla doğru olduğunu (%45); değişim iç paydaşlardan en fazla hastalara (%50) ve sonra 

sağlık yöneticilerine (%32,4) yarar sağladığını ve dış paydaşlardan en fazla (%41,8) yapı ve onarım 

firmalarına yarar sağladığını düşünmektedirler. 

Sonuç: Sonuç olarak, sağlıkta dönüşüm programının çatı uygulaması olan Sağlık 

Bakanlığı’nın yeniden yapılanması ve kamu hastanelerinin özerk holding tipi kamu hastane birlikleri 

yapılanmasıyla yönetilmesi uygulamasının ilk üç yıllık sonuçlarına göre; uygulamanın hastane 

yöneticileri tarafından önemli ölçüde benimsendiği, uygulamanın ilk sonuçlarının olumlu yönde 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte gerekli politik desteğin devam etmesiyle ve özellikle yasal 

denetimler ciddiyetle sürdürülmesiyle, yönetici görevlendirme kriterlerine uyulması ve profesyonel 

yöneticilerin sistem içerinde yer almasına daha fazla imkân verilmesiyle, kamu hastane birlik 

yapılanmasının örnek bir kamu hastane yönetim modeli olarak geliştirilmesinin ve sunulmasının 

mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Yönetimi, Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Yöneticileri  

  



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

183 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi  

Taşkın Kılıç,
 
Ebru İpek, Aysel Şahbaz

 

 

Amaç: Bu çalışmada hastanelerdeki dış kaynak kullanımına karşı sağlık çalışanlarının bakış 

açılarının değerlendirilmesi, kamu hastaneleri ve özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarının bu konu 

hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Önem: Güncel bir yönetim terimi olan “dış kaynak kullanımı” bir başka deyişle “dış kaynaklardan 

yararlanmak”, yabancı literatürde “Outsourcing” ya da “Co-sourcing” olarak adlandırılmaktadır
[1]

. 

İşletmelerde dış kaynak kullanımı, işletmenin temel yeteneklerine odaklanmasına olanak sağlayan, 

temel yetenekleri dışındaki faaliyetleri işletme dışındaki uzman kuruluşlara yaptırmasını sağlayan bir 

yönetim stratejisidir
[2]

. Dış kaynak kullanımında bahsedilen temel yetenek “bir işletmeyi başka 

işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan ve rakipler 

tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği” ifade etmektedir
[3]

. Dış kaynak 

kullanmadaki amaç işletmelerin maliyetlerini minimum seviyeye indirmek, verimliliği arttırmak ve 

temel yeteneklere odaklanmaktır.
[4]

 Günümüzde en karmaşık yapıdaki işletmeler hastaneler olarak 

bilinmektedir. Hastanelerde genellikle yemek, çamaşır, güvenlik, bilgi işlem, satın alma, temizlik 

gibi klinik olmayan destek hizmetlerde dış kaynak kullanımı uygulanmaktadır. Maliyet kavramının 

artık daha da önemli hale gelmesi ve rekabet unsuru hastanelerde de kalitenin öneminin artmasını 

sağlamıştır. Sağlık çalışanları destek hizmetlerinden oldukça fazla yararlanmaktadırlar. Destek 

hizmetlerinin kalitesi ve zamanında verilmesi çalışanlarının memnuniyet düzeylerini artıracaktır. 

Sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin artması işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak, bu 

durumda hasta memnuniyeti de artacaktır. Hastanelerin belirli alanlarda dış kaynak kullanımı yoluna 

gitmesi, sağlık çalışanlarının sadece kendi alanlarına yoğunlaşması ve kendi alanlarında 

uzmanlaşmasını kolaylaştırması buna bağlı olarak kalite ve memnuniyetin artması açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Hastanelerde dış kaynak kullanımının sağlık çalışanları tarafından 

değerlendirilmesi konulu çalışma Adana, İstanbul, Konya ve Gümüşhane illerinde; 4 kamu hastanesi 

2 özel hastane olmak üzere toplam 6 hastanede beşli likert tipi ve altı demografik sorudan oluşan 

anket çalışması yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 238 kadın sağlık çalışanı, 162 

erkek sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 400 sağlık çalışanını kapsamaktadır. 

Bulgular: Bu çalışmada ilk olarak; kullanılan ölçeğin güvenilirliğini ortaya koymak amacı ile 

Cronbarchs’ın Alpha analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan anket çalışmasının analizleri sonucunda 

kamu hastanelerinde Cronbarchs Alpha katsayısı 0.863 seviyelerinde olduğu tespit edilerek ölçeğin 

güvenilir olduğu gözlenmiştir. Özel hastanelerde uygulanan anket çalışmasının analiz sonucunda ise 

Cronbarchs Alpha katsayısı 0.939 seviyelerinde olduğu tespit edilerek ölçeğin güvenilir olduğu 

gözlenmiştir. Buna ek olarak kamu ve özel hastanelerde ölçeğin geçerliliğini ölçmek amacıyla 

yapmış olduğumuz Faktör Analizi sonucuna göre (KMO be Bartlett’s test sonucu: ,872/Sig:,000) 

ölçek geçerli bulunmuştur.  

Araştırmanın hipotezlerinin değerlendirilmesi T testi ve Korelasyon testi kullanılarak yapılmıştır. 

Birinci hipotezimizde sağlık çalışanlarının dış kaynak kullanımına bakışı ile sağlık çalışanlarının 

çalıştığı birimler arasında bir farklılık olup olmadığı T testi yapılarak araştırılmış olup kamu 

hastaneleri ve özel hastanelerdeki çalışanların dış kaynak kullanımına bakış açısı bilimsel olarak 

birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir (uygulanan analiz sonuçlarına göre Sig. değeri 0.005’den 

küçüktür). İkinci hipotezimizde ise sağlık çalışanlarının dış kaynak kullanımına bakışı ile meslek 



 

184 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

grupları arasında fark olup olmadığı Anova testi yapılarak araştırılmış olup analiz sonuçlarına göre 

anlamlı fark bulunmuştur. Üçüncü hipotezimizde ise dış kaynak kullanımı ile kurumların maliyeti 

arasında bir ilişki olup olmadığı Korelasyon testi yapılarak araştırılmış olup analiz sonuçlarına göre 

hipotez reddedilmiştir. 

Sonuç: Türkiye de hastanelerde dış kaynak kullanımın giderek artış gösterdiği gözlenmektedir. 

Destek hizmetlerinden olan yemek, temizlik, güvenlik hizmetleriyle başlayan bu süreç teknik, idari 

ve yardımcı tıp hizmetleriyle devam etmektedir. Klinik hizmetlerde ise dış kaynak kullanımına daha 

az rastlanmaktadır. Bu çalışmada dış kaynak kullanımı yoluna giden kamu ve özel hastanelerdeki 

sağlık çalışanlarının dış kaynak kullanımına bakış açıları ve sağlık çalışanlarının görüşleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada katılımcıların görüşlerinin değerlendirilmesi amacı ile 16 

sorudan oluşan anket çalışması uygulanmıştır. Sorularda yer alan ifadelere katılımcıların kendi 

düşüncelerine göre katılıp/katılmama veya kararsız kalma seçeneklerine cevap vermeleri istenmiştir. 

Katılımcıların dış kaynak kullanımının değerlendirilmesi için sorulan 16 ifadenin hepsine 

katılıyorum/kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum ve kararsız kalma 

seçeneklerine yüzde olarak birbirine yakın görüş bildirdikleri görülmektedir. Örneğin, 5. İfade olan 

“Dış kaynak kullanımı firma ile riskin paylaşılmasını sağlar ve riski azaltır.” Görüşüne katılımcıların 

%34,6 oranında katılırken, %31,5 oranında kararsız kaldıkları ve %33,9 oranında katılmadıkları 

tespit edilmiştir.  

 Kamu hastaneleri ve özel hastaneler olarak değerlendirecek olursak özel hastanelerin sağlık 

çalışanlarının dış kaynak kullanımına daha pozitif baktıkları tespit edilmiştir. Dış kaynak 

kullanımında kamu hastanelerinin ya da özel hastanelerin daha çok verimsizlik ve kalitesizlikten 

kurtulmak; kalite standartlarını artırmak için dış kaynak kullanımı yoluna başvurdukları tespit 

edilmiştir. Fakat anket uygulaması yaptığımız kamu hastanelerinden elde edilen sonuçlara göre bu 

hastanelerde dış kaynak kullanımına çok olumlu bakılmadığı sonucuna varılmıştır(%35,6 oranında). 

Kamu hastanelerinde çalışanların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve dış kaynak 

kullanımını fazladan maliyet olarak gördükleri de tespit edilmiştir. Anket uygulaması yaptığımız özel 

hastanelerde ise kamu hastanelerine göre dış kaynak kullanımı hakkında daha bilinçli olduklarını ve 

kararlarını bu doğrultuda aldıkları görülmektedir(39,8 oranında).  

SONUÇ OLARAK; dış kaynak kullanımı akılcı ve tutarlı kullanıldığı sürece hastanelere olumlu 

yönde katkıları olacaktır. İlk yıllarda sadece temizlik, çamaşırhane vb. hizmetler için uygulanan dış 

kaynak kullanımının günümüzde daha farklı alanlara kaydığını (bilgi işlem hizmetleri, görüntüleme 

hizmetleri ve satın alma hizmetleri vb.) görüyor olmamız gelecekte de bu kullanımın daha da 

gelişeceği ve daha birçok yeni birimlerde bu kullanıma yöneleceğini öngörmemizi sağlamaktadır. 

Kaynakça: 

[1] Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta.  

[2] Öztürk Yunus Emre & Özata Musa(2010). Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı. Konya: Eğitim 

Akademi Yayınları. 

[3] Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta. 

[4] Tengilimoğlu, D. Işık, O. Akbolat, M. ( 2012). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel 

Akademik Yayıncılık, p: 497 
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Hastanelerde Kurumsal Kaynak Planlamasının Uygulanma Durumu Ve Yönetici Bilinç Düzeyi 

İzmir Eskişehir Bursa İlleri Uygulama Örneği 

Yaşar Odacıoğlu, Meltem Akbulut 

Amaç:  

• Sağlık yöneticilerinin kurumsal kaynak planlaması konusunda bilgi düzeylerini nasıl 

değerlendirdiklerini belirlemek ve karşılaştırmak 

• Bilgi düzeyleri demografik özelliklerine göre değişiklik gösteriyor mu ya da ne derece 

değişiklik gösteriyor belirlemek (yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, çalışılan pozisyon… vb.) 

• Hastanelerde kurumsal kaynak planlaması uygulanma durumunu öğrenmek  

• Hastanelerde kullanılan bilgi sistemlerinin yeterliliği ve sağladığı fonksiyonları belirlemek 

• İşletme stratejilerine göre KKP ya da bilgi sistemleri kullanımdan öncelikli amaçların ne 

derece değişkenlik gösterdiğini belirlemek  

• Yöneticiler kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin hastanelerde uygulanabileceğini 

düşünüyor mu belirlemek 

• Yöneticilerin kurumsal kaynak planlaması sistemleri konusunda düşüncelerini 

değerlendirmek ve karşılaştırmak 

• Kurumsal kaynak planlaması ihtiyacı, önemi, kullanım amacı ve sağladığı imkânlar 

konusunda değerlendirme ve karşılaştırma yapmak 

•  Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin yöneticilere olan etkisinin değerlendirilmesi 

sağlamak 

• Katılımcıların çalıştığı kurumda kurumsal kaynak planlaması sistemlerine ait parametrelerden 

ne kadarını kullandıklarını düşündüklerini ölçmek amaçlanmıştır. 

Önem: Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, işletme fonksiyonları göz önüne alındığında 

hastanelerde bulunan tüm birimlerin kolaylıkla faydalanabileceği ve karar vericiler açısından kritik 

önemi olan faaliyetleri gerçekleştirmede kullanılan bütünleşik bir bilgi sistemidir. Çalışma ile bu 

konuda, yöneticilerin bilinç düzeyi ölçülmeye çalışılacaktır.  

Araştırma Yöntemi: Çalışma ile Eskişehir, İzmir ve Bursa illerinden çalışmaya katılmayı kabul 

eden kamu ve özel hastanelerdeki ilk, orta ve üst kademe yöneticilerin kurumsal kaynak planlaması 

konusunda bilgi düzeyleri ve hastanelerde kurumsal kaynak planlaması kullanım durumunu 

belirlemek amaçlanmıştır Çalışma örneklemini söz konusu hastanelerde çalışan 102 yönetici 

oluşturmuştur. Araştırma anket sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Chi-square testi ve Frequencies 

analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: çalışma sonuçlarına göre; kurumsal kaynak planlaması kullanım amacı, kurumsal kaynak 

planlaması bilgi düzeyi, kurumsal kaynak planlaması yada entegre sistem kullanım durumu, mevcut 

bilgi sistemlerinin yeterliliği, kurumsal kaynak planlamasının hastanelerde uygulanabilirliği, 

kurumsal kaynak planlamasının önemi ve sağladığı imkan ve kurumsal kaynak planlamasının 

yöneticilere etkisi konusunda demografik bilgilere göre (yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, yönetim 

kademesi.. vb.) farklılık bulunmadığı saptanmıştır.  

Ancak kurumsal kaynak planlaması ihtiyacı, kurumda çalışma süresine, kurumsal kaynak 

planlamasının sağlayacağı faydalar ise cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Mevcut 

bilgi sisteminin sağladığı fonksiyonlar ve kapsamı konusunda ise kurum içi farklılıklar görüldüğü 

değerlendirilmiştir 
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Sonuç: Hastane yöneticilerinin değerlendirmeleri arasında kurum içi farklılıklar açıkça görülmesi 

nedeniyle, yönetim süreçlerini destekleyen ERP sistemlerinin hastanelerde daha iyi anlaşılması ve 

bilgi sistemlerinin kullanımındaki bilgi eksiliğine bağlı aksaklıkları minimum seviyeye indirmek 

amacıyla kurum içi eğitimler verilebilir. Yöneticilerin bilgi sistemleri konusunda bilgi düzeylerinde 

artıcı politikalar geliştirilebilir. 

Günümüzde kritik karar almada özellikle üst yönetim tarafından önemli derece ihtiyaç 

duyulan bilgi sistemlerinin daha iyi anlaşılması ve çalışanlar tarafından benimsenmesi, tüm yönetim 

kademelerinde ve alınan kararlarda verimliliği artırıcı etki yapacaktır. Bu nedenle bilgi sistemleri 

kullanımında çalışanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olması konusuna dikkat çekilmelidir.  

Karakteristik özelliklere sahip olmasına rağmen birer işletme olan hastanelerde KKP 

sistemlerinin kullanılabileceği öncelikle yöneticiler tarafından kabul görmelidir ki böylece diğer 

çalışanlara öncülük ederek ilgili tüm çalışanların sistemde etkili olması için muhtemel ve olası 

risklere karşı gerekli önlemler alınabilmelidir. 
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ÖZET 

Amaç: Günlük yaşam içerisinde bireyler çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya ani oluşan 

rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar ve bu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında 

müdahalede bulunan kişilerin ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmaları yaşamın sürdürülmesinde ve 

sakatlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmanın amacı, Başkent 

Üniversitesi öğrencilerinin ilk yardım ve acil durum hakkında bilgilerinin ölçülmesidir.  

Önem: Dünyada ve Türkiye’de hemen hemen her gün ev, iş, trafik kazaları veya doğal afetler 

yaşanmakta ve bu nedenle çok sayıda insan yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu 

durumların yaşandığı sırada olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan 

etkilenen ya da ortamda bulunan bireylerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım 

uygulamaları son derece önemlidir. “Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, 

sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye 

gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve 

gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır” şeklinde tanımlanan ilkyardım doğru şekilde 

uygulandığında basit bir yaranın enfekte olmasını önlemekte, bunun yanında büyük bir kazada 

yaralanan kişinin yaşama dönmesini sağlamakta veya sakatlıkların önüne geçmektedir. Ancak, 

ilkyardım eğitimi almamış kişiler tarafından bilinçsiz ve bilgisiz şekilde uygulanan ilkyardım ise 

hayat mal olabilmektedir. Bu doğrultuda, araştırmada Başkent Üniversitesi öğrencilerinin ilkyardım 

konusundaki bilgi düzeyleri değerlendirilerek, öğrencilerin ilkyardım konusunda farkındalıklarının 

artırılması sağlanmıştır.  

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışması planlanan bu araştırmada literatür 

taraması sonucunda 9 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Ankette ilk 5 soru öğrencilerin yaş, cinsiyet, 

öğrenim gördüğü bölüm, daha önce ilkyardım eğitimi alıp almadığı ve ilkyardım eğitimi 

konusundaki bilgilerini belirlenmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 6. soruda öğrencilere acil bir 

durumda aranacak numaralar sunulmuştur ve bu numaraların hangi kurumlara ait olduğu sorularak 

bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ankette yer alan 7. soruda ise öğrencilere ilkyardım 

uygulamaları ile ilgili doğru ve yanlış olarak 20 uygulama verilmiş ve bunları doğru ve yanlış olarak 

değerlendirmeleri istenmiştir. Ankette yer alan son 2 soru ise öğrencilerin ilkyardımın temel 

amaçlarını bilip bilmediklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket 15 Mart 

2016 ile 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden 800 öğrenciye yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 18.0 paket programına girilerek tanımlayıcı istatistikler elde edilmiştir.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %55,8’i kadın, %44,2’si erkektir. Öğrencilerin %65,1’i 

daha önce ilkyardım eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir. İlkyardım eğitimi aldığını belirten 

öğrencilerin %71,0’ı sürücü kursunda, %13,8’i üniversitede ders kapsamında, %7,1’, MEB ve SB 

tarafından düzenlenen kurslarda, %8,1’i ise diğer özel kurumlarda eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir 

ve eğitim alanların %55,1’i ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerini yeterli gördüklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilere acil durumlarda aranacak olan telefon numaraları sorulduğunda, 

mailto:numanoglu@baskent.edu.tr
mailto:meric@baskent.edu.tr
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öğrencilerin %96,1’inin 155 Polis İmdat Hattı’nı, %94,0’ının 112 Acil Yardım Hattı’nı,  %73,3’ünün 

110 İtfaiye Hattı’nı, %52,5’inin 156 Jandarma İhbar Hattı’nı, %24,3’ünün 177 Orman Yangını İhbar 

Hattı’nı ve %18,9’unun 114 Zehir Danışma Hattı’nı doğru bildikleri ortaya konulmuştur. Koruma, 

bildirme ve kurtarma olarak ifade edilen ilkyardım sürecinin öğrencilerin %17,4’ü tarafından doğru 

olarak ifade edildiği belirlenmiştir. Öğrencilere temel ilkyardım bilgileri ile ilgili doğru ve yanlış 

ifadeler verilmiş ve bu ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirmeleri istenmiştir ve bunun 

sonucunda doğru ifadelerin değerlendirmesinde katılımcıların %95,5’i “Hayati tehlikeyi ortadan 

kaldırmak ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır”, %80,9’u “Kanaması olan kişiye yapılacak ilk 

müdahale yarasının üzerine baskı uygulamaktır”, %75,8’i “Suda boğulmalarda yapılacak ilk girişim 

yapay solunum ve kalp masajıdır”, %75,0’ı “Solunumu olmayan hastalara yapay solunum 

uygulanır”, %73,6’sı “Kesik ve fışkırır tarzda kanama atardamar kanamasıdır”, %69,3’ü “Kişinin 

öksürmesi, boynunu tutması ve boğulma belirtisi göstermesi solunum yollarına yabancı cisim 

kaçtığını gösterir” ifadelerini doğru olarak değerlendirmişlerdir. Yanlış olarak verilen ifadelerde ise 

katılımcıların %58,5’i “İlkyardım sağlık eğitimi almış kişilerce yapılır”,  %58,6’sı “Yanıklarda 

kızarıklığa ek olarak oluşan su dolu kesecikler patlatılarak pansuman yapılmalıdır”, %64,4’ü 

“Burkulmalarda burkulan bölge sıcak tutularak masaj yapılır”,%74,3’ü “Yılan sokmalarında yaralı 

bölge; hareketsizliği sağlanarak kalp seviyesinin altında tutulmalıdır”, %74,9’u “Arı sokması, yılan 

ve akrep sokması gibi zehirli hayvan ısırıklarında; bölgeye zehirin karışmasını engellemek amacıyla 

turnike uygulanması, ısırılması ve emilmesi gibi girişimlerden biri vakit kaybetmeden 

uygulanmalıdır” yanlış değerlendirmeler yapmışlardır.  

Sonuç: Bireylerin almış oldukları ilkyardım eğitimi güvenli ve sağlıklı davranışlar gösterilmesi, 

yaralanma ve kaza durumlarının önlenmesi ve bu durumlar sonucu oluşabilecek ölüm ve 

sakatlıkların önüne geçilmesi, ilaç ve alkole bağlı acil durumların yönetilmesi ve hastalıkların 

önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar Başkent 

Üniversitesi öğrencilerinin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığını ortaya 

koymaktadır. Türkiye gibi özellikle trafik kazaları nedeniyle ölüm veya sakatlık gibi durumların 

sıklıkla yaşandığı bölgelerde toplumda yaşayan her bireyin ilkyardım konusunda yeterli bilgiye sahip 

olması hayati önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar trafik kazası ölümlerinin %10’unun ilk 5 

dakikada, yaklaşık %50’sinin ise ilk yarım saatte yaşandığını göstermektedir ve ilkyardım eğitimi 

almış kişiler tarafından bilinçli bir şekilde yapılan ilkyardım uygulamalarının trafik kazası nedeniyle 

yaşanan ölümleri %50 oranında azaltabileceği öngörülmektedir. İşte bu noktada ilkyardımın önemi 

gözler önüne serilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İlkyardım, İlkyardım Eğitimi, Acil Durum  
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Delone ve Mclean Modeli İle Hemşirelik Bilgi Sistemlerinin Başarısının Ölçülmesi 

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Uzman Güler Tekeş, Doç. Dr. Selami Yıldırım 

 

Hemşirelik bilgi sistemleri, hastane bilgi sistemlerinin en yaygın kullanılan bileşenlerinden 

(modüllerinden)  biri haline gelmiştir.  Bu çalışmanın temel amacı, hemşirelerin bilgi sisteminin 

başarısı hakkındaki değerlendirmelerinin belirlenmesidir.  Çalışma bir eğitim araştırma hastanesinde 

çalışan hemşire evreni üzerinde; ölçüm aracı olarak anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Verilerin 

analizinde yol analizi kullanılmıştır.   Araştırmanın kuramsal temeli, Delone ve Mclean tarafından 

geliştirilen ve yazarların isimleriyle anılan modele dayandırılmıştır.  Araştırmada, bilgi kalitesinin, 

sistem kalitesinin, hizmet kalitesinin, kullanım ve kullanıcı memnuniyeti üzerinde anlamlı etkide 

bulunduğu; bu değişkenlerin de hizmet kalitesi ve verimlilik olarak ölçülen “net yararlar” üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkide bulunduğu saptanmıştır.  

1. Hemşirelik Süreci 

Hemşirelik alanında bilgi sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.  Şekil 1’de verilen 

hemşirelik sürecinin tüm aşamalarında hemşireler, bilgi sistemlerinden yararlanarak görevlerini yerine 

getirmektedirler Ward ve diğ, 2011, Waneka, Spetz 2010). Hastaların muayenesi (doktor notları.  

Laboratuvar sonuçları vb), hemşirelik tanısının konulması, hastanın mevcut durumuna göre 

sağlanacak gelişmenin (hedef) belirlenmesi, istenilen sonuçların elde edilmesi için gerekli hemşirelik 

hizmetlerinin planlanması ve hizmetlerin verilmesi; son aşama da hastanın sağlık sonuçlarının 

değerlendirilerek, yeniden inceleme aşamasına geçilmesi süreçlerinde hemşireler sürekli bilgi 

kullanılar.  Bu bilgilerin hemen hemen hepsine hemşireler  bilgi sistemleri aracılığı erişebilirler ve 

kullanabilirler (Seaback, 2006: 7).  

Şekil 1. Amerikan Hemşirelik Derneği-(ANA) Hemşirelik Süreci Modeli 

 

2. Delone ve Mclean Modeli 

Enformasyon sistemlerinin performansını ölçmek için çok çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırma bulgularından hareket eden Delone ve McLean (1992),  enformasyon sistemlerinin 
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başarısını bütüncül biçimde ortaya koyan ve Delone ve McLean Modeli olarak adlandırılan bir model 

geliştirmişlerdir. 1981-1987 yılları arasında yedi dergide
5
 yayınlanan makaleleri inceleyen   Delone ve 

Mclean, bilgi sisteminin başarısını etkileyen tüm bireysel değişkenleri kavramsal bir çerçeve içinde 

bir araya getirmiş (Mclean & Delone, 1992); bu değişkenler arasındaki nedensel ve geçişli  karşılıklı 

ilişkileri (causal ve temporal interdependies) tanımlamışlardır (McGill, Hobbs, 2003) .   Özetle 

Delone ve Mclean Modeli, bilgi sistemlerinin başarısı (success) kavramına daha bütünleşik bir bakış 

açısı önermekle birlikte, kapsamlı bir kriterler sınıflandırmasını (boyutlar) da beraberinde 

getirmektedir (Gorla, Somers, 2014).  Delone ve Mclean Modelinin temel boyutları ve bu boyutlar 

arasındaki ilişkiler Şekil **’de verilmiştir. Bu model hemşirelik alanında da büyük kabul görmüştür 

(Booth, 2003). 

Şekil 2. Delone & Mclean Bilgi Sistemi Başarı Modeli (Mclean, Delone 1992) 

 

Şekil 3.  Güncellenmiş Delone & Mclean Bilgi Sistemi Başarı Modeli (Mclean, Delone 2003) 

 

 

Delone Mclean Modelinin temel sonuçları şu şekilde sıralanabilir (Delone, Mclean, 2003):  

                                                           
5
 Management Science, MIS Quarterly, Communications of the ACM, Decision Sciences, Information & 

Management, Journal of MIS, the ICIS Proceedings 
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1. Enformasyon sisteminin başarısı, birbiriyle etkileşimde olan çok sayıda değişkeni içeren, çok 

boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle her bir değişkenin ölçümüne azami hassasiyet göstermek 

gereklidir. 

2. Enformasyon sisteminin başarısı ve ilişkili değişkenler, amaçlara ve ortama (context) göre 

değişebilmektedir.  

3. Erformasyon sisteminin başarısını ölçmede kullanılan değişken sayısı fazla olduğu için, 

karşılaştırma yaparken, mümkün olduğunca benzer değişkenlerin araştırmalarda kullanılması 

yararlı olacaktır. 

4. Örgütsel etki değişkenini geliştirmek için çok fazla saha araştırmalarına gereksinim vardır. 

5. Bu modelin daha da geliştirilmesi ve geçerliliğinin sağlanmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Delone ve Mclean Modelinde yer alan değişkenler alt başlıklarda açıklanmıştır. 

Sistem Kalitesi 

Sistem kalitesi, enformasyon sisteminin kendisine özgü özelliklerini ifade etmektedir (Mclean, 

Delone,1992).  Sistem kalitesinin ölçümü,  enformasyon sisteminin sahip olduğu özelliklere dayalı 

olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem kalitesinin ölçümünde kullanılan başlıca kriterler, kolay 

kullanılabilirlik, cevap verebilirlik, esneklik, kolay erişim, hız, sistem bütünlüğüdür (Delone, 

McLean, 1992, 2003; Kivinen, Lammintakenen, 2012): 

Bilgi Kalitesi 

Enformasyon kalitesi boyutu, enformasyon sisteminin çıktıları (outputs) üzerinde odaklaşır.  

Enformasyon kalitesi, bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin kullanım amaçlarına uygunluğu şeklinde ele 

alınabilir.  Enformasyon kalitesi bilgi sistemi tarafından oluşturulan bilginin ilgili, doğru ve 

zamanındalığına yönelik kullanıcı algısıdır (DeLone and McLean, 1992; Rai et al., 2002; Seddon, 

1997).  Rai et al (2002) enformasyon kalitesini,  bilgi sisteminin ürettiği bilginin, kullanıcının 

gereksinim duyduğu içerik, format ve doğruluk derecesine uygunluğu olarak tanımlamaktadır. Çeşitli 

çalışmalarda bilgi kalitesi, doğruluk, duyarlılık, zamanlılık, gerçeklilik, tamlık, formata uygunluk, 

anlaşılabilirlik, yeterlilik, kullanılabilirlik (Bailey and Pearson, 1983; Miller and Dolye, 1987; Rivard 

and Huff, 1984) kriterleri kullanılarak ölçülmektedir. 

Hizmet kalitesi 

Servis kalitesi,  enformasyon sisteminin kullanan kişilere sağlanan teknik desteğin düzeyini 

göstermektedir.  Bilgi sistem ünitesinde görevli personel, sistem kullanıcılarına karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili konularda yardımcı olmakta ve sorunlarını çözümlemektedirler.  Teknik personelin 

yeterliliği, duyarlılığı, güvenilirliği ve hemşirelere (kullanıcılara) karşı sergiledikleri davranışlar 

servis kalitesini belirleyen faktörlere örnek olarak verilebilir (Petter, Delone, McLean, 2008).  

Kullanım 

Kullanım, bilgi sisteminin kullanıcı tarafından istenen sonuçları elde etmek üzere harekete 

geçirilmesi olarak tanımlanabilir.  Sistem kullanımı kullanıcıların (hemşirelerin) kendi görevlerini 

işlerini enformasyon sistemini kullanarak yapmalarını yansıtan bir eğilimdir (DeLone, McLean, 

1992). Sistem kullanımı literatürde, bilgisayar temelli kararlarda kullanım (Alavi, Henderson, 1981), 

üretimi desteklemek amaçlı bilişim sistemleri kullanımı (Baroudi ve diğ., 1986), analiz amaçlı 



 

194 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

kullanım sıklığı (Benbasat vd., 1981), zorunlu durumlar dışında kullanım (Houge, 1987) gibi farklı 

kriterlerle ölçülebilmektedir. Sistem kullanımı kişiler için zorunlu ya da isteğe bağlı olarak ortaya 

çıkabilir (Szajna, 1996).  Örneğin bir muhasebe departmanında faturaların kayıt altına alınması 

zorunlu kullanıma örnek olarak verilebilirken, bir personelin raporunu bilgisayar destekli 

hazırlaması, isteğe bağlı kullanım olarak görülebilir. 

Kullanıcı tatmini 

Bilgi sisteminin temel amacı, kullanıcıların karar ve eylemlerine destek sağlayacak olan  bilgileri 

istenilen formatta ve tam olarak karşılamaktır.  Bir başarı boyutu olan kullanıcı tatmini, bilgi 

sisteminin kullanılması sonucunda, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının karşılanma derecesi olarak 

görülebilir. Kullanıcı memnuniyeti kişinin bilişim ihtiyaçlarının bilişim sistemleri ile  karşılandığına 

olan inancıdır (DeLone ve McLean, 1992; Ives ve diğ., 1983; Sabherwal ve diğ., 2006). 

  

Net Yararlar 

Net fayda bilgi sistemleri kullanımına yönelik en geniş kapsamlı kavram olup geçmiş ve gelecekteki 

beklenen faydalar ile geçmiş ve gelecekte beklenen maliyet arasındaki farktır. Net fayda paydaşların 

(hemşireler, hastane, yönetim) neyin değerli olup olmadığı ile ilgili bakış açıları ile ifade 

edilmektedir (Seddon, 1997). Net yararlar genellikle bilgi sisteminin hizmet verimliliği ve kalitesine 

olan etkisiyle değerlendirilmektedir.  Bu çalışmada verimlilik ölçütü kullanılmıştır. 

ARAŞTIRMA 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır.  Örneklem 

büyüklüğü 254 (güven düzeyi (α) = % 95, p = 0,50 ve d=0,05) olarak belirlenmiş, araştırmaya 201 

hemşire katılmıştır.   

Veri Toplama Aracı 

Veri Toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.  Ankette güncellenmiş modelin boyutları ile ilgili 

sorular yer almaktadır.  Her boyuta ilişkin güvenilirlik katsayılarının 0, 60 ve 0,72 arasında değiştiği 

saptanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde yol analizi kullanılmıştır. Yol analizi, aralarında nedensel ilişkiler bulunan 

değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini (doğrudan etki) ve diğer değişkenler aracılığı ile yaptığı 

etkiyi (dolaylı etki) belirlemeye yönelik bir yapısal eşitlik modelidir.   

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Karşılıklı ilişkiler 

Tablo 1’de model değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir.  Korelasyon analizi 

sonuçları genel olarak değişkenler arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyde bir ilişkinin 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

195 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

bulunduğunu ortaya koymaktadır.  Korelasyon katsayılarının orta düzeyde çıkması, boyutlar arasında 

çoklu bağlantı durumunun olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Tablo 1. Karşılıklı ilişki katsayıları 

 Sistem 

kalitesi 

Bilgi 

kalitesi 

Servis 

kalitesi 

Memnuniyet Kullanım Verimlilik 

Sistem 

kalitesi 

1 ,582
**

 ,429
**

 ,551
**

 ,289
**

 ,447
**

 

Bilgi kalitesi ,582
**

 1 ,351
**

 ,466
**

 ,518
**

 ,361
**

 

Servis kalitesi ,429
**

 ,351
**

 1 ,574
**

 ,302
**

 ,402
**

 

Memnuniyet ,551
**

 ,466
**

 ,574
**

 1 ,275
**

 ,447
**

 

Kullanım ,289
**

 ,518
**

 ,302
**

 ,275
**

 1 ,146
*
 

Verimlilik ,447
**

 ,361
**

 ,402
**

 ,447
**

 ,146
*
 1 

*p<0,05, ** p < 0,01 

 

Yol Analizi Bulguları 

Tablo 2’de yol analizi bulguları verilmiştir.   Doğrudan etki,  satırda yer alan değişkenlerin, sutunda 

yer alan değişkenler üzerindeki doğrudan etkilerini (standartlaştırılmış regresyon katsayıları), dolaylı 

etkiler ise, diğer değişkenler aracılığı ile yaptığı etkiyi göstermektedir.     

Tablo 2. Doğrudan ve Dolaylı Etkiler 

Boyutlar 

Kullanım Tatmin Net  Yarar (Verimlilik) 

Doğrudan 

etki 

Doğrudan 

etki 

Dolaylı 

Etki 

Toplam 

Etki 

Doğrudan 

etki 

Dolaylı 

Etki 

Toplam 

Etki 

Bilgi Kalitesi 0,20 0,14 0,02 0,15 0,16 0,03 0,19 

Sistem Kalitesi 0,18 0,27 0,03 0,30 0,14 0,02 0,16 

Servis kalitesi 0,29 0,36 0,04 0,40 0,20 0,03 0,24 

Kullanım  0,11   0,13 0,02 0,15 

Memnuniyet     0,17  0,17 

 

Hemşirelerin kullanım eğilimini, hizmet kalitesi, bilgi kalitesi ve sistem kalitesi değişkenlerinin 

istatistiksel açıdan anlamlı derecede etkilediği bu üç değişkenin tatmin ve net yararlar üzerinde de 

anlamlı direkt etkileri bulunduğu görülmektedir.  

Hizmet kalitesi, bilgi kalitesi ve sistem kalitesi değişkenleri, ayrıca kullanım değişkeni üzerinden de 

tatmin değişkenini etkilemektedir.  Bu dolaylı etki, örneğin bilgi kalitesi için 0,11 x 0,14 = 0,02 

olarak hesaplanmıştır.  Diğer dolaylı etkiler Tablo 2’de gösterilmiştir.  Bilgi sisteminin nihai 
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başarısını ortaya koyan net yararlar (bu araştırmada verimlilik) ile diğer değişkenler arasında da 

anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.  Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, bilgi sisteminin başarısını 

ölçmede kullanılan değişkenlerin, birbirleriyle etkileşim halinde olduğu; hem kullanıcı tatmini, hem 

de verimlilik üzerinde etkisi olduğu söylenebilir.  Araştırma bulgularının diğer araştırma bulgularıyla 

paralellik arz ettiği söylenebilir
6
.   

Bilgi sistemleri hemşirelik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası  haline gelmiştir.  Hemşirelik bilgi 

sisteminin başarısının yükseltilmesi,  bir anlamda hizmet sonuçlarının yükseltilmesinde de araçsallık 

özelliği taşımasından dolayı yöneticilerin sürekli ilgi odağında bulunması gereken kavram olarak 

görülmelidir. Araştırma bulguları, etkili bir bilgi sistemi tasarımı veya sistemin yeniden 

yapılandırılması çalışmalarında yöneticilerin öncelikli olarak bilgi sisteminin kalitesi, hizmet kalitesi 

ve  bilgi kalitesi üzerinde odaklaşmaları gerekmektedir.   
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Sağlık doğuştan getirilen bir insanlık hakkıdır. Sağlıklı yaşamak her insanın ihtiyacıdır ve sağlıklı 

yaşamalarında sağlık sisteminin en büyük alt yapısını oluşturan hastaneler önemli rol oynamaktadır. 

Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi, insanlardaki 

bilinçlenme düzeyinin artması gibi nedenlerle, sağlık talebine olan artış görülmekte bu da 

hastanelerin rolünü daha da arttırmaktadır. İnsanların sağlığın, hayatın temel kaynağı olduğunu 

kavraması, ruhsal, bedensel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasıyla toplum refahını arttırması 

gözlenmiş, bu da bireylerde sağlıklı yaşama bilincini doğurmuş ve sağlık sektörüne olan talebi 

arttırmıştır. 

Sağlık sektörünün bu önemine yönelik çalışmada; sağlık hizmet talebinin zaman serisi modellerinden 

regresyon analiziyle tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir Eğitim Araştırma 

Hastanesinin Girişimsel Radyoloji Angiografi Bölümü ele alınmış (01.05.2015-30.04.2016) tarihleri 

arası çalışma ve kapasite kullanım oranları mesai kavramı içerisinde hesaplanmıştır. Mevcut makine 

ve işgücü kapasitesi ölçütlerinde ( 01.05.2013-30.04.2016 ) tarihleri arasındaki hasta ve yapılan 

işlem verileri ele alınarak regresyon analizi yöntemiyle gelecek yıl hasta sayısı ve işlem sayısı talep 

tahmini hesaplanmıştır. Son 39 aylık veriler ele alınarak bu talebi etkileyen değişkenlerin tespit 

edilmesine yer verilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda gelecek yıl tahminine göre mevcut işgücüyle ve cihazla talebi 

karşılayamayacağı hesaplanmış bu yönde çalışan nitelikli sağlık personeli sayısının arttırılmasına, 

cihaz yatırımı yönünde bütçe yeterli olmadığı takdirde vardiyalı sistemle çalışılması sonucuna 

varılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Amaç: Angigrafik ve girişimsel radyolojik işlemler tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde özel 

eğitim almış uzman radyologlar tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde bu uzmanların sayısı oldukça 

az ve bu işlemlerin yapıldığı cihazlarda son derece kısıtlıdır. Araştırmanın yapıldığı Eğitim 

Araştırma Hastanesi teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı, iki ayrı alanda eğitimli girişimsel 

radyoloji uzmanının olduğu bir hastanedir. Son yıllarda insanların bilinç düzeyinin artmasıyla, 

kendilerine yapılacak müdahalenin en iyi ve risksiz yöntemini tercih etmeleri nedeniyle talep düzeyi 

artmıştır. Bu çalışmanın Amacı: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Angiografi 

bölümünün mevcut şartlar altında kapasite ölçümünü yapıp gelecek yıl için talep tahminini 

hesaplamaktır. Bölüme ait yapılan talep tahminine göre kapasite planlaması yönünde neler 

yapılmalıdır sorusuna bilimsel yöntem hesaplamalarıyla çözüm bulmaktır.   

Önem: Günümüz teknolojisinin hızla değişmesiyle hastaneler de teknolojik ürünlere 

yönelmiş ve daha yoğun bir şekilde teknolojik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Yeni teknolojilerin 

ortaya çıkması, çok farklı hastalık durumlarında daha hızlı ve doğru tanı koymada, tedavi 

planlamada etkinliğini göstermektedir. Gelişmenin yaşandığı girişimsel radyolojik tekniğinin ve 

teknolojik cihazların kullanıldığı bu bölüm için yapılan talep tahminiyle ve kapasite ilişkisiyle 

öncelikle yöneticilere ve benzer durumdaki kuruluşlarda yapılabilecek kapasite planlamalarında 

bilimsel ve literatürde yer alan hesaplama teknikleri kullanılarak yapılması gerektiğini 

göstermektedir. 

mailto:metinates@aydin.edu.tr
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Araştırma Yöntemi: Araştırmaya konu olan Girişimsel Radyoloji Angiografi Ünitesi 

kapasite ölçümü ve talep tahmin uygulaması çalışmasında, öncelikle ele alınan teknolojiyle ilgili 

incelemeler yapılmış, bölümde yer alan angiografi cihazı kapasite kullanım oranı ve çalışma derecesi 

sağlık işgücüyle birlikte literatürde yer alan Sağlık Hizmetlerinde çalışma derecesinde belirtilen 

formülden yararlanılarak Çalışma Derecesi hesaplanmıştır. Talep tahmininin değerlendirilmesinde, 

matematiksel yöntemler arasında yer alan ve literatürde zaman serileri analizleri içerisinde en 

objektif ve güvenilir yöntem olarak değerlendirilen "en küçük kareler yöntemi" kullanılmıştır. Bu 

talebi etkileyen değişkenlerin tespit edilmesinde ise istatistiksel SAS programından yararlanılmıştır.  

Bulgular: Angiografi cihazının Kapasite Kullanım Oranının belirlenmesi için çalışma derecesi 

kavramı kullanılmıştır. Angiografi cihazıyla tek ve standart bir hizmet söz konusu olmadığı için 

vücudun farklı bölgelerine çok değişik sürelerde işlem yapılabilmektedir. İşlemler için farklı süreler 

gerektiğinden hesaplamanın daha anlamlı olabilmesi için yapılan tüm işlemler tablo halinde 

gösterilmiş ve ayrı ayrı ortalama dakika cinsinden hesaplanmıştır. (01.05.2015-30.04.2016) dönemi 

için 1398 hastaya 2123 adet işlem yapıldığı ve 134415 dklık işlem sürdüğü belirlenmiştir. Bu dönem 

içinde 109 200 dk lık çalışma saati mevcuttur. Bu süre içindeki cihaz arıza günleri hesaplanmış 21 

saat, cihaz bakım günleri hesaplanmış 15 saat ve resmi tatil günleri hesaplanmış 55 saat bulunmuştur. 

Bu dönemde toplam 91 saat işlem yapılamayan saati göstermekte bu da 13 güne tekabül etmektedir. 

Geriye kalan 247 günlük çalışma saati 103740 dk çalışılabilecek mesai saatini göstermektedir. 

Çalışma derecesi formülü yardımıyla yapılan hesaplama sonucu (01.05.2015-30.04.2016) dönemleri 

içerisinde Angiografi cihazının mevcut şartlar altında çalışma derecesi 1,29 olarak bulunmuştur. 

Çalışma derecesinin 1,29 olması cihazın arıza, bakım, onarım ve resmi tatil harici çalışma günlerinde 

hiç ara verilmeden ve mesai kavramı dışına çıkılarak çalışıldığını göstermektedir. 

Bölümde yapılan işlemlerde (01.05.2013-30.04.2016) dönemi verileri ele alınarak zaman serileri 

analizlerinden regresyon yöntemiyle geçmiş üç dönem yıllık olarak ele alınmış, gelecek dönem hasta 

ve işlem sayısı talep tahmini hesaplaması yapılmıştır.  

Talebi etkileyen değişkenlerin tespit edilmesinde son 39 aylık verilerden yararlanılmıştır. . Sağlık 

talep tahmini kestiriminde ise Hasta Başvuru Sayısı, İşlem Yapılan Hasta Sayısı, Yapılan İşlem 

Sayısı, İşlem Toplam Süresi ve Mesai Süresi değişkenleri kullanılmıştır. 

 Sonuç: İşletme ve kurumlar gelişen teknolojiyle birlikte varlıklarını sürdürebilmek, mevcut rekabet 

ortamında mücadele edebilmek için, içinde bulundukları zaman içinde ve gelecek zamanda 

karşılaşabilecekleri değişim ve gelişmelere karşı uygun planlama yöntemleri kullanmaları 

gerekmektedir. Sağlık işletmelerinde gelecekle ilgili kararlar kesinlik içermemektedir. Bunun için 

uygun talep tahmin yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Talep tahmini, işletmenin kapasiteyle 

ilgili etkinliklerinin düzenlemesinde ve gelecek için hazırlıkların yapılmasında yol gösterici 

olmaktadır. 

Çalışmada öncelikle bölümün (01.05.2015-30.04.2016) dönemi verileri ele alınarak (yapılan işlemler 

ve süreleri, cihazın arıza bakım onarım saatleri, mesai saatleri, tatil günleri hesapları yapılarak ) 

çalışma derecesi hesaplanmıştır. Çalışma derecesi formülüyle 1, 29 olarak bulunmuştur. 

(01.05.2013-30.04.2016) verileri ele alınarak zaman serilerinden regresyon analiziyle gelecek dönem 

hasta sayısı ve işlem sayısı talep tahmini yapılmıştır. Hasta sayısı talep tahmini 1591, işlem sayısı 

talep tahmin sayısı 2276,3 olarak hesaplanmıştır. Talebi etkileyen değişkenleri belirlemek için39 

aylık  (01.05.2013-30.07.2016) verileri ele alınmıştır. Değişkenlere birim kök uygulanmış ve 

değişkenlerin durağan olmadıkları görülmüştür. Trend etkisine sahip değişkenler, trendden 

arındırılarak durağanlaştırılmışlardır. Sağlık talep tahmini kestiriminde ise Hasta Başvuru Sayısı 

bağımlı; İşlem Yapılan Hasta Sayısı, Yapılan İşlem Sayısı İşlem Toplam Süresi ve Mesai Süresi 

bağımsız olmak üzere hastanenin sağlık tahmin denklemi kestirilmiştir. Hasta Başvuru Sayısı 

bağımlı değişkenine ait regresyon anlamlılık testi sonuçlarına göre İşlem Yapılan Hasta Sayısı ve 

Yapılan İşlem Sayısı değişkenlerine ait Pr değerleri 0.05’den küçük olduğundan bu değişkenlerin 

bağımlı değişken hasta başvuru sayısı üzerine istatistiksel olarak önemli etkileri bulunmaktadır. 
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Yapılan tahmin denklemi sonucunda İşlem Yapılan Hasta Sayısı ve Yapılan İşlem Sayısı 

değişkenlerinin talebi etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Sağlık kuruluşlarının ve çalışmanın yapıldığı bu bölümün devamlılığını sürdürebilmesi ve başarı 

gösteren bir yapıda olması için, sağlık kuruluşunun sunduğu hizmete olan talebi etkileyen etmenlerin 

bilinmesi gerekmektedir. Bu tez çalışmasında, sağlık hizmetlerinde talep üzerinde etkisi olan 

etmenler araştırılmış, gelecekteki sağlık hizmetlerine olan talebin tahmin edilebilir olması ile 

hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yapılan kapasite ölçümü sonucuna göre geçmiş yılda mevcut şartlar altında kapasitenin üzerinde 

çalışma yapıldığı görülmüştür. Yine yapılan regresyon analizi ile talep tahmininin artan oranda 

olduğu görülmüştür. Gelecek dönem talebi karşılayabilmek için, kapasite genişletme çalışmalarının 

yapılması uygun görünmektedir. Bölümde ayrı iki alanda hekim çalışmakta dolayısıyla tek cihaz 

yetersiz kalmaktadır. İkinci bir cihaz alımı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Çalışan sağlık 

personel sayısı arttırılmalıdır. . Uygun sağlık personeli sayısı elde edilirse aynı cihazla vardiya 

usulünde çalışması sağlanabilir ancak cihazın ömrünün göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Alanında son yıllarda gelişmelerin yaşanmakta olduğu, yeni teknolojik cihazlarla tetkik ve 

tedavilerin çok daha kısa sürede yapılmasının mümkün olduğu, hasta konforu ve hızlı tanı ve tedavi 

açısından daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu, mevcut cihaz ile teknik olarak yapılamayan 

ileri görüntüleme uzun süren tedavi işlemlerinin yeni teknoloji ürünü cihazlarla yapılabildiği ve bu 

cihazların daha yüksek kapasiteye sahip olduğu göz önüne alınarak yenileme amaçlı bir yatırım 

planlanması uygun görülmüştür. 
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Amaç:  Hastaneler, hastalara sürekli, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek için personel ve tıbbi 

malzemelere ihtiyacı vardır. Hastaneler sağlık sorunlarına çözüm üreterek insanlara hizmet veren 

önemli bir kurum olabilme özelliğinden dolayı insanların karşılaştığı çeşitli hastalıklara cevap 

vermektedir. Bu çalışmada amaç, hastanelere gereken ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, tıbbi donanım 

ve diğer birçok malzemeyi belirlenen kriterler ve öneme göre en uygun tedarikçiden sağlamayı 

hedeflemektedir. 

Önem: Hastanelerin hizmet kapasitesi ve kalitesi tedarik zinciri ile doğru orantılıdır. Hastanelerde 

kullanılan tıbbi malzemelerin insan sağlığı ve hayatını doğrudan etkilemektedir. Tıbbi malzemelerin 

ihtiyaç anında elde bulunabilmesi önem arz etmektedir. Hastanede kullanılan tıbbi ve yardımcı 

malzemeleri istenilen düzeyde bulundurmak ve sağlamak önemlidir. Çünkü hastanelerde 

karşılaşılabilecek aksaklıkların telafisi güç sonuçlar oluşturabilir. Hastaneler verdiği hizmetin önemi 

dışında iyi bir tedarik seçimi uygulaması stoklara yapılan harcamaları azalmasını, lojistik 

faaliyetlerin daha az maliyetli olanının kullanılmasını, malzeme alımında en uygunu tedarik 

edilmesini, hastalardan gelecek ani taleplerde tepki verebilme yeteneği geliştirilmektedir. Bu yüzden 

hastanelerde tedarikçi seçimi iyi yapılmalıdır. 

Araştırma Yöntemi: : Hastanelerde en uygun tedarikçi firmasını seçebilmek için belirli kriterler 

seçildi. Bu kriterler hastaneye alınacak tıbbi ve yardımcı malzemeleri tedarik edilecek firmalar 

arasında en uygununu bulmakta yardım etmektedir. Hastanelerde kullanılan tıbbi ve yardımcı 

malzemeleri sağlayabilecek tedarikçi firmalar arasında AHP(Analitic Hierarchy Process) ve 

PROMETHEE(The Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation). Analitik 

hiyerarşi prosesi yönteminin amacı;  alternatifler kümesi için birbirleriyle ilişkili önceliklerin bir 

çeşitlilik oturtmak sureti ile, karar vericinin sezgisel yargılarını ve karar verme prosesindeki 

alternatiflere ait karşılaştırma tutarlılığını da dikkate alarak, bu prosesin (karar verme prosesi) en 

etkin şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. PROMETHEE yöntemi, tedarikçileri farklı tercih 

fonksiyonları ile değerlendirir. Bu yöntemin avantajı, tedarikçilere ait hem kısmî öncelikleri hem de 

tam öncelikleri elde etmesi ve daha detaylı analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntemlerden 

yararlanılarak belirlenen kriterlere göre en uygun tedarikçi seçilmiştir. Özder vd. (2015a,b,c) AHP ve 

HP, ANP ve HP, TOPSIS ve HP, Bedir vd. (2016) AHP-PROMETHEE  kullanarak tedarikçi seçim 

problemi  çözümü için entegre yöntemler kullanmışlardır. 

Bulgular: Yapılan çalışmada hastaneye alınacak tıbbi ve yardımcı malzemelerin en uygun 

standartlarda olabilmesi için bazı kriterler seçilmiş ve bu kriterleri sağlama derecelerine göre 

alternatif tedarikçiler ile ilişkilendirilip hiyerarşi bir yapı oluşturulmuştur. Şekil-1’de hiyerarşi yapısı 

gösterilmiştir. Hiyerarşi oluşturmak karmaşanın önüne geçmeye yardımcı olurken aynı zamanda 

probleminin temel unsurlarının da belirlenmesini sağlamaktadır.  
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ŞEKİL-1 Hastane Tedarikçi Seçimi Hiyerarşi Yapısı 

Sonuç: Bu çalışmada hastaneler tedarikçi seçimi problemi üzerinde durulmuştur. Tedarikçi seçim 

probleminde maliyet, yönetim ve alt kriterleri finansal pozisyon, performans geçmişi, kalite ve alt 

kriteri ürün güvenirliği, satış sonrası destek ve alt kriterleri problemleri hızlı çözebilme yeteneği ve 

teknik servisin ürün bilgisi, üretim kapasitesi ve alt kriteri acil siparişleri hızlandırabilme son olarak 

dağıtım ve alt kriterleri zamanında teslimat, acil durumlarda teslimat kriterleri kullanılarak çok 

kriterli karar verme yöntemleriyle çözüm yapılmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP 

kullanılarak kriterler ağırlıklandırılmıştır ve PROMETHEE yöntemiyle alternatifler sıralandırılmıştır. 
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Amaç- Önem: Menü planlama yiyecek ve içeceklerin bir arada uyum şeklinde sunulmasıdır. Toplu 

beslenme alanlarında bu planın önemi çok daha fazladır. Bu çalışmanın amacı Sağlık kurum ve 

kuruluşlarında yatmakta olan hastalar için hastalıklara özel menü planının belirlenmesidir. 

Araştırma Yöntemi: Toplu hizmet veren kuruluşların yemek menüleri ve hastaların sağlık sorunları 

incelendi. Öncelikle hastane personeli ve özel bir sağlık sorunu olmayan yatan hastalar için bir aylık 

yemek menüsü düzenlendi. Bu menüden özel sağlık sorunu olan hastalar faydalanamayacağı için 

çıkabilecek hastane yemekleri arasından bu hastalara özel uygun bir menü belirli kısıtlar dâhilinde 0-

1 Hedef Programlama kullanımı ve ILOG 12.6.2 sürümü çözülerek oluşturuldu. Bağ vd.(2012) 

yaptığı çalışmada hemşire çizelgeleme problemi çözmek için 0-1 hedef programlama yöntemi 

kullanmıştır. Hedef programlamanın ağırlıklarını belirlemek için analitik ağ prosesi (ANP) 

kullanılmıştır. Kurulan model Kırıkkale’de bir devlet hastanesinde uygulanmıştır. Körpeli vd. (2012) 

çalışmada hedef programlama yöntemi kullanılarak Kırıkkale Üniversitesi’nde örnek bir menü 

planlaması yapmıştır. Dağdeviren ve Eren (2001) Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef 

Programlama tekniklerinin genel yapısını anlatmıştır.  

Bulgular: Menü planlamasında dört grup üzerinden yiyecek seçimi yapılmış dengeli bir dağıtım 

sağlanmaya çalışılmıştır. Belirlenen menüde kişinin günlük besin ögesi ihtiyaçlarının karşılanmasına 

dikkat edilmiştir. Menü planlamasının yapılabilmesi için diyetisyenden aldığımız yemek listelerinin 

analizi sonucunda ortaya 4 grup oluşturulmuştur. Bunlardan ilki çorba çeşitleridir. İkincisi Ana 

Yemeklerdir. Üçüncüsü Yan Yemeklerdir. Sonuncusu ise seçeneklerdir. Listede bulunan 

yemeklerden bir öğünde birer porsiyon alınması gerekir. Önerilen model aşağıda verilmiştir.  

Karar Değişkenleri    

                    1 i.grup j.yemek k.gün l.hastaya verilirse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Xijkl =          0 diğer durumlarda                

 

Amaç Fonksiyonu 

Min Z= d1n+d2n+d3n+d4n+d5n+d6n+d7n+d8n+d9n+d10n+d11n+d12n 

Kısıtlar 
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Modelde kullanılan parametreler 

i:1,2, … ,15 (yemek grup sayısı)                                                                                                           

j:1,2, … ,122 (yemek sayısı)                                                                                                            

k:1,2, … ,30 (gün)                                                                                                                             

l:1,2, … ,s (hastalıklar) 

m:1,2, … ,12 (hedefler) 

= j. yemeğin besin değeri 

=m. hedef için öğle yemeğinde alınması gereken besin miktarı                                                     

p=m. hedefin pozitif sapma değişkeni                                                                                            

n=m. hedefin negatif sapma değişkeni 

Kurulan modelde kalori, karbonhidrat, protein, yağ , lif, kolesterol, sodyum, potasyum, kalsiyum, 

vitamin-a, vitamin-c, demir değerlerinin belirlenen hedefleri tutturması amaçlanmıştır.  

Sonuç: Hastaların beslenme durumları dikkate alınarak 0-1 Hedef Programlama ile model çözülmüş 

ve hastalar için uygun menü planı ortaya çıkarılmıştır. Hastaların günlük olarak alması gereken 

karbonhidrat, yağ, protein gibi 12 adet besin değeri hedef kısıtı belirlenmiş ve bu besin değerleri 

çorba, ana yemek, yan yemek ve seçenekler olarak belirlenen 4 gruptan alınmıştır. 
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Türkiye’de Hastane Verimliliğinin Pabon Lasso Yöntemi İle İncelenmesi 
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Amaç:  Sağlık harcamalarının büyük bir kısmını tedavi harcamaları oluşturmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında da hastanelerin kaynaklarının verimli kullanımı güncelliğini kaybetmeyen bir konudur. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2003 yılında uygulamaları başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı 

öncesinde ve sonrasında hastanelerin verimliliklerinin OECD ülkeleri arasındaki değişimini 2000 ve 

2013 yılları baz alınarak Pabon Lasso grafik modeli ile incelenmesidir. 

Önem: DSÖ (1957) tanımına göre; koruyucu ve tedavi edici tüm sağlık hizmetlerini topluma sunan, 

ayakta hasta hizmetlerini ailelere ve onların yaşam alanlarına ulaştıran, sosyal ve tıbbi örgütlerin 

ayrılmaz bir parçası (Llewelyn-Davies ve Macaulay 1996) olan hastanelerin yönetiminde kaliteli 

hizmet odağında etkililik ve verimlilik değerlendirmelerinin gerekliliği her geçen gün artmaktadır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulamalarıyla hastanelerin yapılanmalarında ve yönetiminde 

gerçekleşen değişikliklerin hastanelerin verimliliklerinde de yansımaları olacağı düşünülmektedir. 

Tüm bu nedenlerle Türkiye’de hastanelerin verimliliklerinin değerlendirilmesinin önemi daha da ön 

plana çıkmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de hastanelerin verimliliklerinin OECD ülkeleri arasındaki 

değişiminin gözlemlenmesini sağlamaktadır. 

Hastanelerin verimlilik değerlendirmelerinde hastaların ortalama kalış günü, yatak devir hızı, yatak 

devir aralığı, yatak doluluk oranı gibi ölçütlerden yararlanılmaktadır (Ağırbaş 2016).  Hastane 

verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri de Pabon Lasso grafik yöntemidir.  

Bu yöntemde yatak devir hızı, ortalama kalış süresi ve yatak doluluk oranı tek bir grafik üzerinde 

değerlendirilmektedir. 1986 yılında Hipolito Pabon Lasso tarafından geliştirilen yöntem çok sayıda 

bilimsel araştırmada (Goshtasebi ve diğ., 2009; Mehrtak ve diğ., 2014; Çalışkan, 2016; Bahadori ve 

diğ., 2011; Kalhor ve diğ., 2011; Lotfi ve diğ, 2014; Azmal ve diğ., 2014) kullanılmıştır. Yöntemin 

Türkiye’de hastanelerin verimliliklerinin değerlendirilmesinde alternatif oluşturma konusunda katkı 

sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte farklı yöntemlerle yapılan verimlilik analizlerinin 

sonuçlarının karşılaştırılmasının daha doğru değerlendirmeler sağlayacağı düşünülmektedir.    

Araştırma Yöntemi:  Çalışmada Türkiye’de ve seçilen OECD ülkelerindeki hastanelerin yatak 

doluluk oranları, yatak devir hızları ve ortalama kalış süreleri verileri 2003 ve 2012 yılları olmak 

üzere OECD veri tabanından elde edilmiştir. Analizlerde SPSS programı kullanılarak Pabon Lasso 

grafik modeli uygulanmıştır. Pabon Lasso grafik modelinde yatak devir hızı, ortalama kalış süresi ve 

yatak doluluk oranı tek bir grafik üzerinde değerlendirilmektedir. Grafikte X ekseninde ortalama 

yatak işgal oranı (%), Y ekseninde ise ortalama yatak devir hızı yer almaktadır. Ortalama kalış süresi 

ise grafiğin merkezinden uzayan düz bir çizgi ile gösterilmekte ve her çizilen çizgi belirli bir gün 

sayısını ifade etmektedir. Bu grafik dört bölüme ayrılmaktadır. Bölüm 1’de ( en alt sol) göreli olarak 

düşük yatak doluluk oranı ile uzun yatış süresi görülmektedir ve bu bölge en az istenilen durumu 

yansıtmaktadır. Burada bulunan hastanelerde kullanılabilir yatak vardır. Ancak azalan talep söz 

konusudur. Hastalar diğer hastaneleri tercih etmektedirler. Bölüm 2’de (üst sol) göreli olarak düşük 

yatak doluluk oranı ve kısa yatış süresi vardır. Kullanılabilir yatak mevcuttur. Gereksiz hastane 

yatışları vardır. Çoğu hastane yatağı hasta gözlemi için kullanılmaktadır. Bölüm 3’de (üst sağ) göreli 

olarak yüksek yatak doluluk oranı vardır ve bu bölüm en istenilen durumu yansıtır. Sayısal anlamda 

iyi performansın olduğu bu hastanelerde düşük oranda kullanılmayan yataklar mevcut olabilir. 

Bölüm 4 (alt sağ) göreli olarak yüksek yatak doluluk oranları ve uzun kalış sürelerini gösterir. 

Genellikle kronik hastalıkların tedavi edildiği hastaneler bu konumda yer alırlar. Gereksiz uzun kalış 

süreleri mevcuttur (Lasso, 1986).  
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Bulgular:  Analizler 2000 yılı ve 2013 yılı verilerine göre yapılmıştır. 2000 yılı analiz sonuçlarına 

göre Pabon Lasso grafiğinde hastanelerin en verimli olduğunu gösteren bölümde yer alan ülkeler 

Norveç, İsrail, İspanya, İngiltere ve Avusturya olarak sırlanmaktadır. Hastanelerin en verimsiz 

olduğunu gösteren bölümde yer alan ülkeler ise Meksika, Fransa, Macaristan, Portekiz, Almanya ve 

Çek Cumhuriyeti olarak sıralanmıştır. 2013 yılı analiz sonuçlarına göre ise hastanelerin en verimli 

olduğu ülkeler arasında ise İngiltere, Norveç, İrlanda ve İsrail vardır. Hastanelerin en verimsiz 

olduğu ülkeler de Fransa, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, İtalya, Meksika, Almanya ve 

Macaristan olarak sıralanmıştır. Türkiye ise 2000 ve 2013 yılları olmak üzere her iki yıl için Pabon 

Lasso grafiğinin düşük yatak doluluk oranı ve kısa yatış süresini ifade eden sol üst kısmında yer 

almıştır.  

Sonuç:  2000 ve 2013 yılları için elde edilen Pabon Lasso grafikleri karşılaştırılarak 

değerlendirildiğinde Türkiye’deki hastane verimliliğinde, seçili OECD ülkelerindeki hastane 

verimlilikleri ile birlikte ele alındığında dikkati çeken bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir.  
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“Ali Gibi Ol!”: Sosyal Medyada Bir Sağlık İletişimi Kampanyası Örneği 
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Amaç: Sağlık iletişimi, çevresi içinde birey bakış açısıyla bütüncül sağlığın sağlanmasında sağlık 

sorunlarının çözümünü hedefleyen, yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan, ulusal ve küresel 

sağlık programlarının hazırlanması ve düzenlenmesi sürecini kapsayan ve bu alanda sosyal 

pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanan bir alandır (Çınarlı, 2008). 

Sağlık iletişimi çalışmalarının kitle iletişimi çalışmalarını kapsadığı söylenebilir. Bu noktada sağlıkla 

ilgili verilen hizmetlerin tanıtılması, sağlıkla alakalı bilgilerin doğru şekilde geniş kitlelere 

aktarılması, sağlıkla ilgili olumlu davranış kalıpları ile tutumların geliştirilmesi ve olumsuz 

tutumların değiştirilmesi hedeflenmektedir (Yıldırım Becerikli, 2012). Çalışmada akılcı ilaç 

kullanımına yönelik sağlık kampanyası oluşturulmuş ve çalışmaya “Ali gibi ol!” ismi verilmiştir. 

Çalışmanın amacı sağlık iletişimi bakış açısından hareketle sosyal medyada yer alması planlanan 

“Ali gibi ol” kampanyasının çeşitli yönlerden değerlendirilmesidir. Amaç doğrultusunda sağlık 

iletişimi bakış açısıyla sosyal medyada yer alması planlanan bu kampanya örneği üzerine çalışılmış; 

kampanya oluşumunun tüm aşamaları gerçekleştirildikten sonra pilot uygulama yapılarak sonuçlar 

değerlendirilmiştir.   

Önem: Sosyal medyada yer alması planlanan “Ali gibi ol” isimli çalışmada akılcı ilaç kullanımına 

yönelik sağlıkta iletişim boyutuna odaklanan kampanya hazırlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada iki 

konu önem arz etmektedir. Birincisi akılcı olmayan ilaç kullanımının günümüzde önemli bir halk 

sağlığı sorunu olması ve akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda antibiyotiklere karşı bakteriyel 

direnç, etkili olmayan tedavi yaklaşımları ile advers ilaç reaksiyonlarının hastaya ve topluma yükler 

getirmesine yönelik dikkat çekici kampanyalar hazırlanarak bilinç ve dikkat düzeyinin artırılmasıdır. 

İkinci olarak sağlık iletişimi kampanyalarının kişilerde sağlık davranışı kazandırılması ve davranış 

değişikliği yaratılmasında büyük rolü bulunmaktadır. Bu açıdan kampanyanın sosyal medya 

kanalıyla sunulmaya yönlenmesi de geniş kitleleri etkileme potansiyeli sebebiyle dikkat çekmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada öncelikle halkla ilişkilerde kampanya hazırlama araştırma, 

planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri adımları sırasıyla izlenerek gerçekleştirilmiştir 

(Okay & Okay, 2014). Araştırmada probleme güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve 

sistematik olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor 

edilmesi süreci işletilmiş olup akılcı olmayan ilaç kullanımının toplumun tüm kesimlerinde yaygın 

olduğu ve bu durumun bilgi eksikliğinin varlığı ile davranış değişiminin gerçekleştirilmemesinden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Planlamada belirlenen sorun alanlarına yönelik müdahalelerde 

bulunulması amacıyla özgün bir fikir ortaya konulmuş olup, 2015 yılında sosyal medyada sıkça yer 

alan “Ali gibi ol” mesajlarının bu çalışmaya entegre edilmesi ve akılcı ilaç kullanımına yönelik 

mesajların verilmesi düşünülmüştür. Metin içeriklerinin en çok sorun yaratan akılcı olmayan 

antibiyotik kullanımı, internetten ilaç alışverişi, akılcı ağrı kesici kullanımı, hekim yerine 

tanıdıklardan tavsiye alma, doğru dozda ilaç kullanma ve ilacın kullanım sıklığı şeklinde mesajları 

içerecek şekilde oluşturulması ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılarak sosyal medya 

kullanıcılarının tümüne ulaşılması planlanmıştır. Amaç en temel çizimlerin kullanılmasıyla beraber 

basit, net ve açık mesajlar verilerek hedef kitlenin tümüne ulaşmaktır. Uygulama aşamasında “Ali 

gibi ol” çizimlerine belirlenen mesajlar eklenerek görseller oluşturulmuştur. Değerlendirme aşaması 

ise bu çalışmanın odak noktasıdır. Bu aşamada araştırma nitel modelde tasarlanmış olup veriler odak 

grup görüşmeleri yapılarak toplanmıştır. Bu kapsamda beşer kişiden oluşan üç odak grup görüşmesi 
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ile Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim göre 15 birinci sınıf öğrencisi ile 

görüşülmüştür. Görüşme sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup görüşme 

süreci 3 parçadan oluşmuştur. İlk bölümde katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları, 

sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya ortamları ve sağlıkla ilişkili sosyal medya ortamlarını 

takip etmeye ilişkin sorular sorulmuştur. İkinci bölümde “Ali gibi ol” isimli orijinal çalışmalara 

ilişkin farkındalık ve tutumlar değerlendirilmiştir. Son bölümde ise “Ali gibi ol” kampanyasın dair 

görsel materyaller tek tek gösterilip çalışmanın hangi ortamlar için uygun olduğu, olumlu ve olumsuz 

yanları, çizimlerin değerlendirilmesi, çizimlerle beraber verilen mesajları (içerik, ifade gibi) 

değerlendirilmesi, projenin uygulanabilirliği ve hedef kitlenin kimlerden oluşabileceği konusunda 

sorular sorulmuştur. Görüşme sürecinde katılımcılardan izin alınarak ses kaydı yapılmış ve görüşme 

sonrasında kayıtlar deşifre edilerek veriler analiz edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcılar araştırmanın ilk bölümü olan “sosyal medya kullanımı” kısmında sosyal 

medyayı çok sık kullandıklarını belirtmiş olup en çok Instagram, Facebook, Twitter ve Snapchat gibi  

sosyal medya ortamlarını tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Sosyal medya kullanım amaçları ise 

günlük fotoğraflar paylaşmak ve sosyal ilişkiler kurmak üzerinedir. Katılımcılar bu durumu “…Her 

gün mutlaka sosyal medya hesaplarımı kontrol ediyorum. Çevremdeki herkes de bu şekilde…” ve 

“…Kitap okumak yerine sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyor olmaktan dolayı utanır hale 

geldim…” sözleriyle ifade etmiştir. Sağlıkla ilgili sayfa ve kampanyalarla ilgili sorular sorulduğunda 

ise en çok “İnternetten satılan ilaç ve bitkisel ürünler”, “Tekerlekli sandalye için mavi kapak 

toplama kampanyası”, “Nargile ve sigara kullanımı hakkında kamu spotları”, “112 acil servisin 

gereksiz yere meşgul edilmesi” ve “Kızılay’ın kan bağışı afişindeki serumla yapılan kalp motifi 

etkileyici…” cevapları alınmış olup TTB, SES gibi sivil toplum kuruluşlarının sayfalarının daha 

güvenilir olduğuna dair görüşler ortaya atılmıştır. Katılımcıların tümü orijinal “Ali gibi ol” 

çalışmasını sosyal medya aracılığıyla bilmekte olup “Komik”, “…Davranışları örnekleyerek örnek 

bir insan olmayı amaçlıyor…” ve “…Herkesin yaptığı yanlışları örnek göstererek bilinç aşılıyor…” 

sözleriyle tutumlarını ifade etmişlerdir. Daha sonra akılcı ilaç kullanımına yönelik görseller 

gösterilmiş ve “ Bu görseller kullanılabilir, dikkat çeker, Aliyi herkes tanıyor, evden biri gibi…”, 

“Hedef kitle 15-25 yaş arası sosyal medya kullanıcıları olursa daha çok dikkat çeker ,artık 

ilkokuldaki çocuklar bile sosyal medya kullanıyor…”, “Mesajlar çok basit olmuş, herkes kolayca 

anlar..”, “Mizah ögesi var” tepkileri alınmıştır. Bu çalışmaya yönelik tavsiyeler sorulduğunda ise 

“Günümüzde çocuklar, eğitici çizgi filmlerden öğrendikleri bilgilerle ailelerindeki yanlış 

davranışları düzeltiyorlar, bu çalışmada animasyon şekline getirilebilir…”, “Billboard 

hazırlanabilir bu konuda…” ve “Çok takipçisi olan sayfalar paylaşırsa daha çok insana 

ulaşılabilir…” ifadeleri alınmıştır. 

Sonuç: Sağlık iletişimi alanında sağlığı ilgilendiren pek çok konu ile ilgili kampanyaların hazırlanıp 

sosyal medya aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılması toplumsal bilgilendirilmenin sağlanmasına 

katkı verebilir. Bununla beraber özellikle sağlıkta davranış değişikliğini amaçlayan kampanyalar 

hazırlanırken hedef kitlenin çok iyi belirlenmesi gerekli olup bu çalışmada bir örneği bulunan pilot 

uygulamanın yapılmasının faydalı olması beklenmektedir. 
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Amaç: Rekabetin her sektörde, her kuruluşu etkilediği günümüzde, sağlık kuruluşları da müşterileri 

olan hastaları kaybetmemek ve tekrar kendilerini tercih etmelerini sağlamak için sundukları hizmet 

kalitesine ve hastalarına gösterilen muameleye dikkat etmektedirler. Bu nedenle sağlık kuruluşları 

varlıklarını sürdürebilmek ve karlılıklarını maksimum seviyeye çıkartabilmek için mevcut hastalarını 

korumak zorundadırlar. Çünkü yeni müşteriler bulmanın maliyeti mevcut müşterileri korumanın 

maliyetinden çok daha yüksektir (Reichheld ve Sasser, 1990). Mevcut hastaların korunması ise 

hastaların memnuniyetinden geçer. Çünkü hasta memnuniyeti, hasta bağlılığının önemli bir 

habercisidir (Garman, Garcia ve Hargreaves, 2004, s. 75). Hasta memnuniyeti ise hastalarla başarılı 

bir iletişimden geçmektedir (Üzümcü, 2013, s. 30). Alan yazınındaki bu bilgi ve bulgulardan 

hareketle hastanın muayene olduğu sıradaki deneyimlerinin, hastanın hekiminden memnuniyetini 

etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Önem: Sağlık kuruluşlarının öncelikleri insan sağlığının korunması ve düzeltilmesi olmasına karşın, 

sağlık hizmeti sunumunun devam ettirilebilmesi için sağlık kuruluşlarının mevcudiyetlerini 

sürdürmeleri gerekmektedir. Bu nedenle sağlık kuruluşları sağlık hizmetleri sunarken diğer yandan 

karlılıklarını da düşünmek zorundadırlar. Bu nedenle sağlık kuruluşları, piyasa şartları gereği diğer 

sağlık kuruluşları ile rekabet etmeli, yeni hastalar edinmeli ve mevut hastalarının tekrar kendilerini 

tercih etmelerini sağlamalıdırlar. Bu rekabette sağlık kuruluşlarının rakiplerinin bir adım öne 

geçmesi, hastalarını memnun edebilmesi ile mümkündür. Hasta memnuniyeti personel hasta 

etkileşimi, hizmet ortamı, bilgilendirme, ücret, bürokrasi ve güven gibi çeşitli faktörlerden 

etkilenmektedir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010, s. 481). Bu faktörlerden personel hasta 

etkileşiminin alt boyutu olan hekim hasta iletişiminin, hastanın hekiminden memnuniyetine etkisinin 

belirlenmesi, sağlık kuruluşları ve eğitim kuruluşlarının personel hasta etkileşimi ile ilgili 

yapacakları düzenleme ve eğitimler ile ilgili fikir verici olacaktır. Ayrıca yerli yazında konuyla ilgili 

sağlık hizmeti sunan kuruluşların çeşitli fakötrleri ile hastanın hastaneden memnuniyet düzeyini 

ölçen çalışmalar olmasına karşın, hastanın direkt hekiminden memnun olup olmadığı ölçen bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu açıdan çalışma özgün bir değer taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma Kocaeli İlinde yapılmış olup, rastgele örneklem seçimi yöntemiyle 

200 kişiye uygulanmıştır. Araştırmada Picker Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Cleary ve 

arkadaşları (1991) tarafından sağlık hizmetlerine uyarlanan 6 maddelik muayene deneyimi ölçeği ile 

Torres, Vasquez-Parraga ve Barra (2009, s. 196-197) tarafından Sharma ve Patterson (1999), 

Brockman (1998) ve Smith ve Barclay (1997)’nin çeşitli ölçeklerinden uyarlanan 5 maddelik 

memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler önce İngilizceden Türkçeye 

çevirilip alanında uzman akademisyenlere inceletilmiştir. Daha sonra profesyonel tercümanlar 

aracılığıyla tekrar İngilizceye çevirilip ilk haliyle karşılaştırılmıştır. Anket formlarına son şekli 

verildikten sonra, 50 kişilik bir gruba ön test uygulanmıştır. Uygulanan ön testte KMO değeri 0,841 

bulunmuş olup Bartlett Sphericity Testi anlamlı çıkmıştır. Ölçeklerin Türkçe olarak uygulanabilir 

olduğu kanaatine varılmıştır. Daha sonra 200 kişiye uygulanan son testte ise KMO değeri 0,917 

bulunmuş olup Bartlett Sphericity Testi anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlar faktör analizi yapmak için 

örneklemin uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan faktör analizinde her iki ölçeğinde soruları 

birer boyutta toplanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği için hesaplanan cronbach alfa değeri ziyaret 
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deneyimi ölçeği için 0,837; hastanın hekiminden memnuniyeti ölçeği için 0,938 olarak bulunmuştur. 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyilikleri oldukça iyi çıkmıştır (GFI:0,937; AGFI:0,900; 

NFI: 0,948; RFI: 0,932; IFI: 0,976; TLI: 0,968; CFI: 0,976; RMSEA: 0,64) ( Tezcan, 2008, s 43). Bu 

sonuçlar ile birlikte diğer analizlerin yapılabilir olduğuna karar verilip, doğrulayıcı faktör analizi, 

tanımlayıcı istatistiksel analizler, korelasyon analizi, regresyon analizi, bağımsız örneklerde t testi 

analizi ve anova analizi uygulanmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların 200 kişinin %63’ü kadın, %74’ü erkektir. Bunlardan 71 kişi evli 

129 kişi bekardır. Araştırmaya katılanların yaş grupları incelendiğinde bunların 76’sı 18-24 yaş, 65’i 

25-29 yaş ve 59’u ise 30 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Katılımcıların hane aylık ortalama 

gelirlerine göre dağılımında ise %38,5’i 2000 TL altı, %36,5’i 2000 TL ile 2900 Tl arası; %25’i ise 

3000 TL ve üzeri gelirleri olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına göre 

dağılımları ise 56 kişi ortaokul veya daha düşük eğitim seviyesinde olduğunu, 101 kişi lise mezunu 

olduğunu, 43 kişi üniversite mezunu olduğunu ifade etmiştir. Yapılan regresyon analizi modelin 

anlamlı olduğunu ve hastanın hekim muayenesi sırasındaki deneyimlerinin hekiminden 

memnuniyetini etkilediğini ortaya koymaktadır (F= 140,772 p=0,000). Ayrıca muayene deneyimi ile 

hastanın hekimden memnuniyeti arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanında 

yapılan t testi sonucunda cinsiyetin, yaşın, eğitim durumunun ve medeni durumun muayene 

deneyimi ve hekimden memnuniyette istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları doğrultusunda hastalar muayene oldukları sırada, hekimlerinin onlara 

davranışları ve onlarla iletişim kuruş şekillerinden etkilenmektedirler. Muayene deneyimleri pozitif 

olan hastaların hekimlerinden duydukları memnuniyet artmaktadır. Bu nedenle sağlık kuruluşları 

hastalarını memnun ederek, daha sonraki hizmet alımlarında yine kuruluşlularını seçmelerini 

sağlamak için hastaların muayene deneyimlerini olumlu yönde geliştirmenin yollarını aramak 

durumundadırlar. Gerek hekimlerin etkili iletişim eğitimleri alması, gerekse sağlık kuruluşlarının 

hastaların daha rahat ortamda muayene olabilmelerini sağlaması hastaların memnuniyetini artıracağı 

gibi sağlık kuruluşlarına bağlılıklarını sağlayacaktır. Bu nedenle sağlık kuruluşları hastaların 

muayene deneyimlerine ve memnuniyetlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya özen 

göstermelidirler. 
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Amaç: Etiketler, kişileri nitelendirdiğimiz sıfatlar ve önyargılarımızdır. Kendini sorgulayan insan, 

kendilik algısını geliştirdiği gibi; kendisi dışındaki insanlar için de benzerlikler ve farklılıklar yoluyla 

sınıflandırmalara giderek ötekilik algısı geliştirir. İster bireysel karar sonucu, isterse de toplumdan 

etkilenerek oluşturulmuş olsun; etiketler, bu sınıflandırmada kilit rol taşır. Etiketler aracılığıyla 

oluşan sosyal kimlik sebebiyle, birey kendisinin bile farkına varamadığı zihninde taşıdığı bazı 

prototiplere göre sosyal mesafesini belirler. Sonuçta bazı kişi ve gruplara olumlu duygular beslerken, 

bazılarına ise olumsuz duygu ve yaklaşımlar büyütür. Bu olumsuz duygu ve yaklaşımlar bir süre 

sonra kişinin itibarsızlaştırılması yoluyla stigmatizasyona (damgalamaya) (Goffman, 2014: 30), 

şiddete, ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya dönüşür (Aka, 2010: 17). 

Bu çalışmada, 112 istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının, 

sosyal kimlik algıları ve etiketleme düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca gerek çalışma 

ortamında, gerekse arkadaş ortamında hangi kişi ve gruplara karşı önyargılar olduğunu açığa 

çıkarmak amaçlanmıştır.  

Önem: Literatürde sağlık çalışanlarının hastaları tıbbi yönden etiketlemeleri ile ilgili pek çok 

çalışma mevcuttur. Ancak iş ve sosyal yaşamlarındaki arkadaş ilişkileri sırasında ve meslektaşlarıyla 

bulundukları ortamdaki önyargıları ve etiketlemeleri ile ilgili bir çalışma mevcut değildir. Bu 

nedenle, çalışmanın özgün değeri mevcuttur. Alanda önemli bir eksikliği dolduracağından, sosyal 

psikoloji ve sağlık kurumları yönetimi konusunda araştırma yapanlara katkı sağlayacaktır. 

Toplumsal barışın, hoşgörü, empati ortamının ve sosyal bütünleşmenin sağlanması adına "öteki" 

sınıflandırmasına giren gruplara karşı önyargıların ve etiketlere dair mevcut durumun tespit edilmesi 

önem taşımaktadır. Çalışmanın yaygın katma değeri, bu sayede gerekli önlemler alınabilecek 

olmasıdır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada nicel yöntem olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmacı 

tarafından hazırlanan ve toplam 24 sorudan oluşan anket formu, 112 Acil istasyonlarına dağıtılarak 

ve yüzyüze görüşme yapılarak uygulanmıştır. İki bölümden oluşan anket formunun ilk kısmı, 9 adet 

sorudan oluşan demografik bilgiler ve diğeri ise 15 sorudan oluşan "Sosyal Etiketler" kısmıdır. Bu 

bölüm 5'li likert tipinde 14 adet soru ve 1 ucu açık soru oluşmaktadır.  

Araştırma, 25 Aralık 2015 - 10 Ocak 2016 tarihleri arasında Uşak ili merkezde bulunan 6 adet 112 

Acil İstasyonu ve 1 Komuta Kontrol Merkezinde uygulanmıştır. Anket formu, o gün nöbette olan ve 

rastgele örneklem yoluyla seçilen ATT ve paramediklere yöneltilmiştir. Anket, birim sorumluları ile 

yüzyüze görüşülerek, birimlere ziyaretler yapılarak ve dağıtılarak uygulanmıştır. Anket 

uygulamasından önce, çalışanlara verilen bilgilerin yalnızca akademik amaçla kullanılacağı ve 

kesinlikle gizli tutulacağı konusunda açıklama yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini, Uşak ilinde görev yapan 215 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu kişiler arasından merkezde görev yapan, anketi 

gönüllü olarak dolduran ve nöbette olan 148 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik oluşturmuştur. 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; stajyer olmamak, anketi eksiksiz doldurmak, mesleği yalnızca 

ATT ve paramedik olmaktır. 24 adet anket eksik ve yanlış bilgiler olması nedeniyle araştırmadan 

çıkarılmıştır. Toplam 124 anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 
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Veriler, araştırmanın yapılacağı Uşak İli Acil Hizmetler Müdürlüğü'nden kurum izni 

alındıktan sonra toplanmıştır. Araştırmada kullanılan bir anket formunun uygulama süresi yaklaşık 8 

dakikadır.  

 

Araştırmanın sınırlılığı, yalnızca Uşak İli merkezde görev yapan ATT ve paramedikler ile 

sınırlı tutulmasıdır. İleride örneklemin geniş tutulduğu, ülke çapında diğer sağlık çalışanlarına dair 

etiketleme düzeyleri tespit edilebilir. Geçerlik-güvenirliği olan bir ölçek ile daha detaylı araştırma 

yapılabilir. 

Bulgular:  Verilerin analizi SPSS 15.0 programı kullanılarak, öncelikle demografik bulgular, frekans 

tabloları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Sosyal etiketler soruları aracılığıyla etiketlenen grupların 

ortalamaları çıkartılarak, hangi sorularda etiketleme düzeyinin yüksek ya da düşük olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmacının hazırladığı sorular henüz bir ölçek olarak değerlendirilemediğinden; 

nonparametrik testler uygulanmıştır. Kikare analizi, crosstabs ve ortalamalar değerlendirilerek analiz 

edilmiştir.  

Çalışma sonunda katılımcıların %55'inin kadın olduğu tespit edilmiştir. %35'inin 27-39 yaş 

aralığında, %36'sının 23-26 yaş aralığında ve %29'unun da 19-22 yaş aralığında ortaya çıkmıştır. 

%55'i Uşak doğumlu, %11'i Manisa, %7'si İzmir ve %27'si ise diğer şehirlerde doğmuştur. %48'i 

lise, %47'si ön lisans ve %5'i ise lisans ve yüksek lisans mezunudur. %62'si bekardır. %66'sı ATT, 

%34'ü paramediktir. Kıdem yılı, %33'ünün 1-2 yıl, %52'sinin 3-6 yıl, %15'inin 7-15 yıldır. Daha 

önce görev yaptığı şehirler sorusuna; %6'sı İzmir, %6'sı Kütahya, %5'i İstanbul, %40 diğer şehirler 

yanıtı vermiştir ve %43'ü boş bırakmıştır. 

Araştırmada iki hipotez değerlendirilmiştir. 

H1: Sosyal ve kültürel kimlik, etiketlemede rol oynar.  

H2: Cinsiyet ile etiketleme arasında bir ilişki vardır. 

En yüksek ilk 5 ortalamaya sahip gruplar sırasıyla; "Bağlı oldukları gruplara göre"(2,58), "Cinsel 

tercihlerine göre"(2,15), "Bağımlılık durumlara göre"(2,02), "Irklarına göre"(1,92) ve "Suç 

durumlarına göre"(1,90) çıkmıştır. Anket içerisinde 1. Sırada yer alan "Bağlı oldukları gruplara göre" 

başlığında PKK'lı, HDP'li, Paralelciler örnek olarak verilmiştir. 2. sırada Eşcinsel, Travestiler, 3. 

sırada Uyuşturucu, Alkol Bağımlısı, 4. Sırada Arap, Kürt, Türk, 5. Sırada Mahkum, Eski Hükümlü 

gibi gruplar etiketlenmiştir.  

En düşük ortalamaya sahip gruplar ise; "Tıbbi bozukluğu olanlar"(1,35), "Engeli 

olanlar"(1,35) ve "Kadın-erkek diye ayrım yapılanlar"(1,48)dır. Tıbbi bozukluğu olanlar için; 

AIDS'liler, Şizofrenler, Tüberkülozlular; Engeli olanlar için, Kekemeler, Zihinsel Engelliler örnek 

olarak verilmiştir. Kadın-erkek cinsiyetçiliğinde ise, pozitif ya da negatif ayrımcılık düşüncesi 

sorgulanmıştır.  

 

Katılımcıların sosyal ve kültürel kimliklerinin getirdiği birikimlerin sonucunda ve özellikle 

de gündemden etkilenerek yoğun bir şekilde gruplara yönelik etiketleme yapma eğilimi tespit 

edilmiştir. Grup olarak hareket edildiğinde etiketlemenin daha fazla yapıldığı yönündeki literatür de 

desteklenmiştir (Koçel, 2015:532; Hogg&Vaughan, 2014:114-117). 15. Soru olarak, ucu açık şekilde 

sorulan en fazla rahatsız olunan grup sorusuna da %12 oranında PKK'lı, HDP'liler belirtilmiştir. 

Sosyal ve kültürel kimliğin, etiketlemede rol oynadığı bulunmuştur. H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

İlk 3 ortalamadaki etiketlemelere bakıldığında, genelde ideolojiler ve yaşam tarzı üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Doğuştan gelen özellikler ve sağlık sorunları etiketlenme eğiliminde olmamıştır.  
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Cinsiyet ile cinsel tercihlere göre, bağlı oldukları gruplara göre ve bağımlılık durumuna göre 

etiketlemeye ilişkin veriler incelendiğinde; erkeklerin kadınlara göre daha fazla etiketleme 

eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. H2 hipotezi kabul edilmiştir. Erkeklerin bu konudaki 

düşüncelerinin daha katı olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuç:  Sonuç olarak, yapılan araştırma neticesinde; veriler analiz edilerek, bazı bilgiler edinilmiştir. 

Etiketlenen gruplar derecelendirilerek, düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca özellikle en çok rahatsızlık 

duyulan gruplar hakkında da yorum alınmıştır. Demografik bilgiler ışığında, sosyal ve kültürel 

kimlik ile etiketleme arasında ilişkilendirme sağlanmıştır.  

Toplum içinde her alanda kişiler arası iletişim, dayanışma ve paylaşımı engelleyici unsurların 

bertarafı toplumsal düzenin bozulmaması için hayati önem taşır. Sadece kendimizi haklı 

çıkarabilmek için, karşı tarafa zarar verecek nitelendirmeler maruz görülemez. Toplumumuzu 

oluşturan tüm gruplar için etiketlemenin azaltılması; gruplar arasında önyargıların yıkılması için 

sosyal etkileşimin sağlanması; demokratik olma ile haddi aşma arasındaki dengeyi korumada, 

bireyleri duyarlılığa sevk etme konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
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Hekim Ve Hastane Tercihinde Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri 

Yaşar Odacıoğlu, Büşra Nurdoğan 

Amaç:  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımı hızla artmaktadır. Buna paralel 

olarak özellikle 2000’li yıllar web tabanlı yeni bir internet kullanım alanı geliştiği dönem olmuştur. 

Gelişme günlük hayatta kişi davranışlarını da etkilemiştir. Bu değişimin Sağlık hizmeti almak 

isteyen üniversite öğrencilerinin, satın alma öncesi davranışlarını hem de satın alma sonrası 

davranışlarını ne kadar etkilediğini belirlemek notasında sosyal medyanın rolü ne kadardır?  

Yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin hekim, diş hekimi ve hastane seçiminde sosyal medyayı 

kullanım düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre sağlık hizmeti satın alırken sosyal medyayı kullanma durumlarının incelenmesi ve 

satın alma öncesi ve sonrası davranışlarını ne kadar etkilediğinin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir 

değerlendirme ortaya koymaktır. 

 Önem:  İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler sonucunda yeni bir medya oluşmuştur. 

Sosyal medya olarak nitelenen bu sanal ortamda insanlar gün geçtikçe daha fazla zaman harcamakta,  

duygu ve düşüncelerini paylaşmakta, resim video paylaşmakta, farklı boyutlarda tartışmalara 

girmekte, ilgi duyduğu kurum ve hastaneler ile ilgili araştırmaları yapabilmektedir.  

Bu gelişme kişilerin internet ve Web araçlarını daha fazla kullanmasına yol açmaktadır. Bu 

araçlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Sosyal medyanın artık günlük yaşamımızda vazgeçilmez 

bir öneme sahiptir. Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile 

bağlantıda kaldığı yeni bir sanal medyadır.  

Sosyal medya pazarlaması ise; bu yeni medyada tüketicinin interaktif katılımına dayalı olan yeni bir 

pazarlama anlayışıdır. Tüketiciler sosyal medyadaki kullanıcı veya firma tarafından oluşturulmuş 

içeriklerden satın alma noktasında etkilenmektedirler. Böylece, sosyal medyada bir ürün/hizmetin ne 

kadar ve nasıl konuşulduğu işletmeler için önemli hale gelmektedir. Bu noktada sosyal medyanın 

tüketici davranışlarına etkisini incelemek önemlidir. Her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de 

hem tüketiciler hem de işletmeler sosyal medyadan yararlanmaktadır.  

Sosyal medya kavramı irdelendiğinde, ilgilenilecek bir konuda sosyal ağlardır. Sosyal ağlar sanal 

ortamda paylaşımlarda bulunmak için kişinin kendi profilini oluşturması sonucu sanal dünyada 

kişilerin birbirini görmesine olanak sağlayan web tabanlı hizmettir.  Sosyal ağlar; facebook, twitter, 

intagram, periscobe vb. gibi sosyal siteleri, fotoğraf paylaşım sitelerini, iş sektörü için hazırlanmış 

siteleri, iş ağlarını (LinkedIn, Xing, vb.), blogları, wikileri vb. kapsayabilir.  

Türkiye İstatistik kurumunun Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 verilerine 

göre İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2016 yılının ilk üç ayında internet kullanan 

bireylerin %82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik 

paylaşırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %69,5 ile online haber, gazete ya da 

dergi okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 

ve %63,7 ile İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) takip etti. 

 Bu yoğun kullanıcı dikkate alındığında, sosyal medyanın Sağlık sektöründe doğru kullanımıyla, 

hastaneler büyük bir avantaj sağlayabilir. 

Araştırma Yöntemi: Eskişehir ilinde ikamet eden Üniversite öğrencilerinin hekim ve hastane 

seçiminde sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik olarak veri toplama yöntemi olarak anket 

çalışması yapılmıştır.  
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Anket formunun oluşturulmasında Vural ve Bat (2010), Aba (2011), Ying (2012) ve İşlek’in (2012) 

çalışmalarından yararlanılmıştır. Ankette yer alan soruların ve ifadelerin birbirleri ile olan 

tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha katsayıları 

hesaplanmış ve ölçeğin tümü için bu katsayı 0,84 olarak bulunmuş olup, ölçek güvenilirdir sonucuna 

ulaşılmıştır. Anket çalışmasının sonucunda edilen veriler bilgisayar ortamında, SPSS paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular:  

• Öğrencilerin (67,3) kadın, (%32,7 i) erkektir. 

• Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sağlık sigortası vardır.(%92,7)  

• Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun internet kullanmaktadır. ( %96,1’inin) Öğrencilerin  

%35,sı interneti bilgi edinme, sosyal ağlar ve eğlence için, % 22‘si sadece sosyal ağlar için, 

%10,7’si de yalnızca bilgi edinmek amaçlı kullandıkları görülmektedir.  

• Öğrencilerin büyük  bir kısmı sosyal medyayı bilmektedir (%90,7) 

• Öğrencilerin sosyal ağlarda geçirdiği süre ortalama 1–3 saat arasındadır (%40). 

• Sosyal ağlar em fazla “Haber Takibi, Eğlence, Zaman Geçirme” amacıyla kullanılmaktadır. 

(%68,8) 

• Öğrencilerin davranışlarında, Sosyal medyada yer alan ürün mal ve/veya hizmet) ya da 

markalarla ilgili yorumlar o ürün ya da markaya bakışta bir değişiklik oluşturmaktadır. 

(%56,6) 

•  Sağlık hizmeti almadan önce referans olarak başvurdukları kaynaklara baktığımızda ilk üç 

sırayı % 32,2 ile aile ve sağlık personeli, %19 ile arkadaşlar ve % 12,2 ile aile almaktadır. 

Bunu % 12,2 ile sosyal medya ve ağlar izlemektedir. Bu durumda göstermektedir ki sosyal 

medya/sosyal ağlar hekim ve hastane seçiminde en sık başvurulan referans kaynakları 

arasındadır.  

• Öğrencilerin üçte birinden fazlası sağlık hizmetinden duyulan memnuniyet 

/memnuniyetsizliği ailesi ve sosyal medyada paylaşmaktadır.( %34,1’) 

• Öğrencilerin  %35,1’i hekim seçiminde sosyal medyayı kullanırken, bu oran bazen kullanırım 

diyenler ile  % 64,9‘a yükselmektedir. 

• Öğrencilerin % 33,7’si son altı ay içerisinde diş hekimi, hekim ve hastane seçiminde sosyal 

medyadan yararlanmıştır. 

• Öğrencilerin %28,3’ü diş hekimi, hekim ve hastanede seçiminde daha ziyade blog ve 

forumları takip ettikleri görülmektedir. Kullanma nedeni olarak,  %41’i güncel ve hızlı 

olduğu için, %27,8’i sadece hızlı erişim ve %12,2’si sadece güncel olması nedeni ile tercih 

etmektedir. 

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:   

1. Sosyal medya kullanım düzeyi ile sağlık hizmeti satın alma öncesi ve sonrası tüketici 

davranışını etkileyen faktörler (bilgilendirme-davranış-memnuniyet) arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

2. Sağlık güvencesi ile sağlık hizmeti satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışını etkileyen 

faktörler (bilgilendirme-davranış-memnuniyet) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3. İnterneti ve sosyal ağları kullanım amacı ile hekim/hastane seçiminde bilgi alınan kaynak 

açısından kadın-erkek arasında farklılık vardır. 
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Araştırmada “Sosyal medya kullanım düzeyi ile sağlık hizmeti satın alma öncesi ve sonrası tüketici 

davranışını etkileyen faktörler (bilgilendirme-davranış-memnuniyet) arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.” arasında kurulan hipotez kabul edilmiş, diğerleri ise ret edilmiştir.  Bu bakımdan cinsiyet ve 

sosyal güvence olup olmaması davranışı etkilememektedir. 

Sonuç:  

Yapılan anket sonucunda Eskişehir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin tamamına 

yakınının internet kullandığı, günde ortalama 1-3 Saat’i sanal ortamda geçirdiği belirlenmiştir. 

Bunun yanı sıra sosyal medyanın bilinirliliği yanında sosyal ağları kullanılmaktadır. Bu sonuç, 

genelde tüm kurumların özelde ise, sağlık kurumlarının pazarlama, iletişim, reklam alanları için 

değerlendirilmesi gereken bir durumdur.  

Hekim ve hastane seçiminde ilk üç sırayı, aile ve sağlık personeli, arkadaşlar ve sosyal medya ve 

ağları izlemektedir. Hasta ve yakınları sağlık hizmetinden duyulan 

memnuniyet/memnuniyetsizliği ailesi ve sosyal medyada paylaşmaktadır. Sosyal medya 

araçlarını Bilgi edinmek amacıyla kullananların sayısı yüksekliği dikkate alındığında, 

hastanelerin hastalarını bilgilendirmesinde ve hizmetlerinin geniş çapta duyurulmasında sosyal 

medya araçlarını kullanabileceklerini göstermektedir.  
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Amaç: Preoperatif dönemde hastaların %60-80 inin anksiyöz olduğu yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir. Preoperatif dönemde detaylı bilgilendirilen hastaların preoperatif ve postoperatif  

dönemde ağrı ve anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu, iyileşmenin daha hızlı olduğu 

gösterilmiştir. Preoperatif dönemde mevcut olan anksiyete nedenleri arasında anesteziye bağlı 

endişeler önemli yer tutar. Araştırmamızda, preoperatif anksiyete düzeyini azaltmak için broşür ile 

yapılan görsel bilgilendirme ve sözel bilgilendirme yönteminden hangi yöntemin etkili olduğunun 

saptanması, sosyodemografik özelliklerle arasında ilişki olup olmadığının saptanması ve 

bilgilendirme sırasında dikkat edilmesi gereken noktaların saptanması amaçlanmıştır. 

Önem: Literatürde, preoperatif dönemde hastaların bilgilendirilmesinin anksiyete ve analjezik 

gereksinimini azalttığı, memnuniyeti arttırdığı gösterilmiştir. Preoperatif anksiyeteyi azaltmak için 

etkin bilgilendirme yöntemleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar çoğunlukla 

genel anestezi yönteminin kullanıldığı kliniklerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız, bölgesel 

anestezi yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 

gerçekleştirilmiştir. Anestezi uygulamaları hastalar için anksiyete düzeylerini arttırıcı etkiye sahiptir. 

Araştırmada, hastaların girişimsel işlemler hakkında görsel bilgilendirilmesinin anksiyete üzerine 

etkisi incelenmiştir. Araştırmamız, bölgesel anestezi yönteminin uygulandığı bir bölümde, girişimsel 

işlemler hakkında görsel bilgilendirme yönteminin değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırma 01.11.2011 ve 29.02.2012 

tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni Ege Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde elektif cerrahi 

nedeniyle başvuran 18-65 yaş arası belirli kriterlere uyan hastaları kapsamaktadır(N=86). 

Araştırmaya kabul edilme kriterleri 18-65 yaş arası, ASA (American Society of Anesthesiologists-

Amerikan Anestezistler Derneği skorlaması) I-II sınıfına dahil, okuma yazma bilen, elektif cerrahi 

operasyon geçirecek hastalar iken, çalışma dışı bırakma kriterleri anksiyete bozuklukları, son bir yıl 

içinde geçirilmiş fiziksel/ruhsal travma, sedatif, antidepresan, antiepileptik kullanımı, kooperasyon, 

anlama ve işitme sorununun varlığı, ASA fiziksel durum skorlamasına göre III ve üzeri grupta olmak 

ve major cerrahi girişim geçirmektir. Yapılan ön çalışma sonrası elde edilen power analiz sonucuna 

göre minimum hasta sayısı 40 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada anksiyete, davranışsal açıdan 

süreklilik ve durumluk anksiyetesi olarak iki kategoride incelenmektedir. Anksiyete düzeyini ölçmek 

için kullanılan STAI(Stait-Trait Anxiety İnventory) testi literatürde altın standart olarak 

gösterilmektedir. Araştırmada, hastaların durumluk ve süreklilik anksiyetelerini ölçmek için 20 şer 

sorudan oluşan, STAI-S(Durumluk Kaygı Ölçeği) ve STAI-T(Süreklilik Kaygı Ölçeği) testleri 

kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmaya katılan hastaların sosyodemografik özellikleri, 

‘Durumluk Kaygı Ölçeği’ ve ‘Süreklilik Kaygı Ölçeği’ ne ait maddeleri içeren  üç bölümden oluşan 

anket formu kullanılmıştır. Rastgele yöntemle görsel ve sözel gruba ayrılan hastalara, gruplarına 

uygun olarak sözel veya broşür yardımıyla anestezi bilgilendirmesi yapılmıştır. Görsel 

bilgilendirilmede, Prof. Dr. Sadi Sun tarafından hastaların anestezi uygulamaları hakkında 

bilgilendirilmesi için özel olarak hazırlatılan bilgilendirme broşürünün revize edilmiş hali 

kullanılmıştır. Hastalar ameliyattan önceki gün odalarında anestezi visiti sırasında birebir görüşme 

yöntemi kullanılarak, onamları alındıktan sonra durumluk (DKÖ) ve sürekli kaygı ölçekleri (SKÖ) 
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ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bu veriler bazal skor olarak saptanmıştır. Ameliyat günü 

hastaların preoperatif anksiyeteleri, premedikasyon uygulanmaksızın, birebir yüz yüze görüşme 

yöntemi kullanılarak durumluk (DKÖ) ve sürekli kaygı ölçekleri (SKÖ) ile değerlendirilmiştir. Elde 

edilen bu veriler preoperatif skor olarak saptanmıştır. Hastaların eğitim ve sosyokültürel 

düzeylerindeki farklılıklardan dolayı anket formları hastalara okunarak, hastaların vermiş olduğu 

cevaplar anketi yapan araştırmacı tarafından anket formuna işaretlenmiştir. Anket formunda bulunan 

her iki ölçek anestezi viziti sırasında ve preoperatif olarak iki kere uygulanmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Normal 

dağılım göstermeyen sürekli ölçümlü değişkenlerin analizinde Mann-Whitney test, iki seviyeli 

kategorik değişkenlerin analizinde Fischer-Exact test, sürekli ölçümlü değişkenlerin dağılımının 

normal dağılımına uygunluğu için Shapiro-Wilk test kullanıldı. Kategorik karşılaştırmalarda Pearson 

ki-kare test kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis test 

kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 86 hastanın verileri değerlendirildiğinde, bazal Durumluk Kaygı 

Ölçek(STAI-S) skorları görsel grup için 39.30±11.639, sözel grup için 36.64±11.363 olarak 

saptanmıştır. Preoperatif Durumluk Kaygı Ölçek(STAI-S) skorları ise görsel grup için 38.66±13.752, 

sözel grup için  35.88±14.475 olarak saptanmıştır. Görsel ve sözel grubun bazal ve preoperatif 

Durumluk Kaygı Ölçek skorları açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.   

Hastaların bazal Süreklilik Kaygı Ölçek(STAI-T) skorları görsel grup için 43.07±8.638, sözel grup 

için 39.00±8.988 olarak saptanmıştır. Preoperatif Süreklilik Kaygı Ölçek(STAI-T) skorları ise görsel 

grup için 42.59±11.923, sözel grup için 35.69±10.030 olarak saptanmıştır. Süreklilik Kaygı 

Ölçek(STAI-T) skorları karşılaştırıldığında görsel ve sözel grubun preoperatif değerleri arasında  

anlamlı bir farklılık saptanmıştır(p=0.007). Broşürle bilgilendirilen hastaların süreklilik anksiyete 

ortalamalarının değişmediği, sözel olarak bilgilendirilen hastaların ise süreklilik anksiyete 

ortalamalarının azaldığı saptanmıştır. Sözel grubun preoperatif süreklilik anksiyetesindeki azalmanın 

sosyodemografik özelliklerle ilişkisi incelenmiştir. Sözel grubun preoperatif süreklilik anksiyetesiyle 

yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek grubu, anestezi geçmişi ve operasyon sınıfı 

açısından istatistiksel olarak  anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (p>0,05).  

Sonuç: Anestezi vizitinde yapılan sözel bilgilendirmenin hastaların anksiyete düzeylerinin 

azalmasında etkili olduğu saptanmıştır. Broşür yardımıyla yapılan görsel bilgilendirmenin hasta 

anksiyetesi üzerine arttırıcı veya azaltıcı herhangi bir etkisinin olmadığı  görülmüştür. Anestezi 

vizitinde yapılan sözel bilgilendirme yönteminin, hasta hekim ilişkisini güçlendireceği, hastanın 

hekimine olan güvenini arttıracağı ve hastanın detaylı bilgi alabilmesinin anksiyete düzeyinin 

azalmasında önemli olduğu saptanmıştır. Anksiyetenin azaltılması için hastayla yapılan görüşmeye 

daha fazla önem verilmesi, hastanın anestezi  konusundaki endişelerinin sorgulanması ve endişelerini 

azaltacak yaklaşımlarla bilgilendirme yapılması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Durumluk ve Süreklilik Kaygı Ölçeği, Preoperatif Anksiyete, Anestezi 

Bilgilendirmesi 
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Amaç: Çalışma yaşamında motivasyon sağlamadaki yükümlülükleri açısından en önemli taraflar; 

devlet, işveren ve çalışanların bizzat kendisi olarak sıralanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; sağlık 

işletmelerinde motivasyon ile ilgili tarafların (devlet, işveren ve çalışanlar) yükümlülüklerini ne 

ölçüde yerine getirdiğinin, çalışanlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlanması ve 

böylece hangi alanlarda geliştirilmeye açık alanların bulunduğunun tespit edilmesidir. Araştırmada 

ayrıca sağlık işletmelerinde çalışanların maruz kaldıkları motivasyonu engellemeye yönelik 

konuların saptanması ve saptanan konuların motivasyon sistemi açısından değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Sağlık kurumları, toplumun ve bireyin sağlığını koruyan, hastalıkların meydana gelmesini 

engelleyen ve hastalıkları tedavi eden kuruluşlardır. Sağlık hizmet sunumlarını etkili bir şekilde 

yerine getirebilmek için çeşitli faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu faktörlerin en 

önemlisi insan faktörüdür. Sağlık kuruluşlarının yapısının karmaşıklığı nedeniyle çok sayıda sağlık 

çalışanına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarının fonksiyonlarını yerine 

getirebilmesi için motivasyonlarının yüksek olması gerekmektedir. Motivasyon, çalışanların 

işyerlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için yaptıkları işleri en kaliteli ve en hızlı şekilde yapmalarını 

sağlayan; işletmeler tarafından çalışanlara tanınan haklar ve tavizler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Günümüzde işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaları çalışanları anlamalarına ve 

çalışanlarına en uygun çalışma ortamı hazırlamalarına bağlıdır. 

Önem: Dünyada ve ülkemizde sağlık işletmelerinde çalışanların maruz kaldıkları motivasyonu 

engelleyici durumlara sıklıkla rastlanmasına rağmen; söz konusu işletmelerde motivasyonun 

sağlanmasında devletin, işverenin ve çalışanların ortak yükümlülüklerinin, çalışanlar tarafından 

değerlendirilmesine yönelik çok nadir çalışmalara rastlanmıştır. Bu araştırma, sağlık işletmelerinde 

motivasyonun sağlanmasında sözü edilen tarafların ortak sorumluluğunun katılımcılar tarafından 

nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi, motivasyon alanında geliştirilmeye açık hangi alanların 

bulunduğunun belirlenmesi ve konu ile ilgili önerilerin sunulması açısından önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma, tarama modelindedir. Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

çalışanlarının iş yaşamlarındaki motivasyon ile gerekli literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada 

veri toplama yöntemi olarak, anket formu kullanılmıştır. Çalışanlara uygulanan anket formu; Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları 

Yönetimi Programı öğrencisi Mehmet Soykenar tarafından 2008 yılında danışmanlığını Prof. Dr. 

Berna Taner’in yaptığı “Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz 

Eylül Üniversitesi Hastanesinde Örnek Bir Uygulama” konulu yüksek lisans tezinden alıntı 

yapılmıştır. 

Araştırmada Bursa Duaçınarı ADSM’nde çalışan kişilerden kadrolu olanlar araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Örnekleme yapılmamış ve kadrolu çalışanların tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Toplam 100 kişiden 85 kişiye ulaşılabilmiş, diğerlerinin izinde olmaları, çalışmaya 

katılmayı kabul etmemeleri gibi nedenlerle 15 kişi çalışma dışında kalmıştır. Veri toplama aracı 

mailto:elmasgltkn@
mailto:haydar.sur@uskudar.edu.tr
mailto:sureyya.yilmaz@uskudar.edu.tr
mailto:yusuf.baktır@uskudar.edu.tr
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olarak iki bölümden oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Veri toplama formunun birinci 

bölümünde sağlık çalışanlarının iş yaşamlarında motivasyonlarına etki eden faktörlere ilişkin 

görüşlerini etkileyeceği düşünülen; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresine yönelik çoktan 

seçmeli 9 adet soruya yer verilmiştir. İkinci bölümde ise sağlık çalışanlarının iş yaşamlarındaki 

motivasyonlarına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 5’li likert tipte 11 adet yönetsel faktör 

ifadesi, 12 adet bireysel faktör ifadesi, 8 adet iş ile ilgili faktör ifadesi ve 3 adet diğer faktör ifadesi 

olmak üzere toplam 34 ifadeye yer verilmiştir. Anketteki 43 ifadede; sağlık çalışanlarının iş 

yaşamlarındaki motivasyonlarına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. 

Bulgular: Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörler; yönetsel, bireysel, işle ilgili 

faktörlerdir. Bu faktörlerin çalışan sağlık personelinin demografik ve mesleki özelliklerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular 

ve bu bulgulara bağlı olarak ortaya konan sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

31-40 yaş aralığında olan genç personel,  bölümler arası ve iş arkadaşları arasındaki iletişimin 

varlığı, iş dışında, eğlenceler, sportif uğraşılar vb. sosyal imkanlar ile ulaşım imkanlarının yeterli 

olması gibi bireysel faktörlerin, motivasyonlarını artırmada ileri yaştaki sağlık çalışanlarına göre 

daha etkili olduğu düşünülmektedir. 

Anket sonucunda diş hekimleri, hemşireler, diş protez teknikerleri,röntgen teknikerleri ve 

memurlar çalışan kurumun emeklilik, sigorta gibi sosyal güvenliklere sahip olması, iş yerinde 

personelin kendini geliştirme imkanlarının olması, çalışma ortamının ısıtma, aydınlatma, 

havalandırma gibi fiziksel özelliklerinin yeterli olması ve çalı şanlara meslekleri ile ilgili hizmet içi 

eğitim verilmesi gibi doğrudan yapılan iş ile ilgili faktörlerin motivasyonlarını artırmada daha etkili 

olduğu düşünülmektedir. Mesleki tehlikeler, işlerin tek düze olması gibi olumsuz faktörlerinde 

çalışan sağlık personelinin motivasyonunu azalttığı ve işgörenin sahip olduğu yetenek ve potansiyeli 

kullanmasını engellediği saptanmıştır. 

Sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörler, cinsiyete bağlı olarak değişmektedir. 

Yani farklı cinsiyetteki sağlık çalışanının motivasyonunu etkileyen diğer faktörler arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. İş arkadaşları arasındaki iletişimin ve iş dışındaki sosyal etkinliklerin var 

olması gibi faktörlerin, bayan sağlık personelinin motivasyonlarını artırmada erkek sağlık 

personeline göre daha etkili oldukları saptanmıştır. 

Personelinin motivasyonuna etki eden yönetimsel faktörlerden, amirleri tarafından takdir 

edilmeleri, yönetimin alacağı kararlarda kendilerinin görüşlerinin alınması, amirleri ile ilişkilerinin 

iyi olması ve problemlerini kendileri ile tartışabilmeleri, ihtiyaç olduğunda şikayet olanaklarının 

olması ve adil çözümler bulunulması gibi yönetsel faktörlerin, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını 

artırmada daha etkili olduğunu düşünmektedir. 

Merkez sağlık çalışanları genel olarak bireysel faktörlerin motivasyonlarına daha çok etkide 

bulunduğu görüşündedir. İşten sağlanan maddi kazancın yüksek olması, başarıları için maddi ödül ve 

pirim verilmesi, meslek sayesinde toplum içinde kazanılan saygınlık, bağımsız çalışma imkanı 

verilerek insiyatif kullanabilmek, kendilerini yaptıkları işte ispatlayabilmek gibi bireysel faktörlerin 

motivasyonlarını artırmada önemli motivasyon faktörü olduğu düşünülmektedir. 

Sağlık hizmet sunumu yapan sağlık kuruluşlarında özellikle bölümler arası koordinasyon son 

derece önem taşımaktadır. Bölümler arasında açık ve yakın iletişimin olması gerekmektedir. 

Herhangi bir hastaya sunulan hizmetin performans göstergelerinin yüksekliği, ekip üyelerinin bir 

arada iş görme istek yada hastaya odaklanma düzeylerine bağlıdır. Dolayısıyla sağlık kuruluşu 

içerisinde çalışan sağlık çalışanı takım çalışması yönünde teşvik edilmeli bu konunun önemi 
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benimsetilmelidir. İş yerinde sağlık çalışanları arasında iletişim kurulmalı, özellikle iş ortamının 

monotonluğunu giderecek ve samimiyeti artıracak etkinlikler iş dışında çeşitli eğlenceler, sosyal ve 

sportif faaliyetler organize edilerek personel arası güven ve yardımlaşma duygularının 

kuvvetlendirilmesi sağlanabilir. 

Sonuç: Sağlık çalışanlarını motive etmede çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler yere, zamana 

ve sağlık çalışanına göre farklılıklar göstermektedir. Motivasyon insan davranışlarını ve verimliliğini 

etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bir sağlık çalışanının motive eden faktörün diğer bir sağlık 

çalışanını motive etmediği görülmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında verimli sağlık hizmet 

sunumu artışını sağlamak isteyen sağlık yöneticilerinin, sağlık çalışanlarının motivasyon durumlarını 

dikkate alarak, motivasyon faktörlerini etkin bir şekilde kullanmanın yöntemlerini bilmelidirler. 

Motive etmekteki amaç, çalışanların isteyerek, verimli ve etkin olarak işgörmesini sağlamaktır. 

Sağlık kuruluşlarının maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle maliyetleri düşürmeden en ekonomik 

yöntem çalışanların motivasyonlarının artırılmasıdır. Sağlık çalışanları yaptıkları iş nedeniyle 

memnun oldukları sürece verimleri artacaktır. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları tatmin edilmediği 

sürece mutsuz olacaklardır. Mutsuz sağlık çalışanı ise sağlık kuruluşunun başarısızlığının en önemli 

faktörü olmaktadır. 
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Amaç: Bu çalışmanın temel amacı; sağlık çalışanların nezdinde örgütsel etik iklim ile çalışanların 

çalışan performansı arasında bir ilişki olup olmadığını; örgütsel etik iklim algısının çalışanların 

performansını etkileyip etkilemediğini ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinin performans ve 

örgütsel etik iklimin algılanmasında farklılık oluşturup oluşturmadığını araştırmaktır. Sağlık 

çalışanlarının hastane etik iklim algılarının çalışan performansı üzerine etkisini araştırmaktır. 

Çalışma; sağlık kurumundaki çalışanların örgütsel etik iklim algısı ile çalışan performansı arasında 

ilişki olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Araştırma Muş Devlet Hastanesi’nde klinik 

hizmetlerinde çalışan hemşireler üzerinde yürütülmüştür. Bırak topla yöntemiyle dağıtılan 220 adet 

anket formunun 192’ı geri dönmüş ve bu anketlerin 186’si analize uygun görülmüştür. 

Önem: Etik, felsefenin en eski ve en temel disiplinlerinden birisidir. Etik soru ve sorunlar, felsefenin bilinen 

başlangıcından bu yana filozofları en çok meşgul eden soru ve sorunlar arasında yer almıştır. Filozofların 

etiğe olan ilgisinin derecesinde zamanla değişmeler olsa da, etik sorunlar hep felsefe sorunları içinde önemli 

bir yer tutmuş; neyin değerli, neyin değersiz olduğu, yani neyin "iyi", neyin "kötü" olduğu; doğru ya da yanlış 

eylemin ne olduğu konusundaki sorular, filozofların bir türlü sormaktan kendilerini alamadıkları sorular 

olmuştur. Etik sorun ve sorular, yalnız filozofların değil, herkesin her gün karşılaştığı, içinde taşıdığı sorun ve 

sorulardır. Çünkü "doğruyu aramak” hiç bir bireyin vazgeçemediği bir şeydir. 

Son yıllarda işletmelerdeki başarısızlıkların ve önemli iş kayıplarının sebebi etik olmayan davranışlardır. 

Çalışanları arasında ayrımcılık yapan, adam kayıran, dogmatik davranışlar içinde bulunan, haksız performans 

değerlendirmesi yapan; müşterilerin, aldatan ve hissedarlarına karşı sorumluluklarını bilmeyen ya da bilse bile 

uygulamayan işletmeler etik dışı davranışlarının sonuçlarını çalışanlarını ve müşterilerini kaybederek, halktan 

ve hissedarlarından da tepki alarak görmektedirler.  Sağlık sektörü, insan hayatını ilgilendiren kritik bir 

çalışma alanıdır. Çalışanların yapacağı basit bir hata insan hayatına mal olacağından dolayı bu alanda 

çalışanlar da kritik bir öneme sahiptir. Örgütsel etik iklim algısı ahlaki tutum ve davranışlar açısından 

kurumsal değerleri ve uygulamaları bünyesinde barındırdığı için çalışan performansı üzerinde önemli 

etkiye sahiptir. Diğer bir ifade ile çalışanların algıladıkları etik örgüt iklimi, çalışan performansı 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. Çalışan performansındaki artış da işletmenin 

etkinliğini ve verimliliğini artırması açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın çalışma evrenini Muş Devlet Hastanesi’ nde çalışan hemşireler 

oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi olarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi ve veri toplama aracı 

olarak anket kullanılmıştır. Anket soruları 186 sağlık çalışanına sorulmuştur. Anket sorularının 

birinci bölümü demografik sorulardan, ikinci bölümü çalışanların etik iklim algılarını ölçmeye 

yönelik sorulardan ve üçüncü bölümü ise çalışan performansını ölçmeye yönelik sorulardan 

oluşturmaktadır. Çalışanların örgütsel etik iklim algılarını ölçümlemek amacıyla 1995 yılında Olson 

tarafından Amerika’da geliştirilen, 2003 yılında Bahçecik ve Öztürk tarafından Türkçeye uyarlanan, 

beş alt boyuttan oluşan Hastane Etik İklim Ölçeği (HEİÖ) (The Hospital Ethical Climate Survey-

HECS) kullanılmıştır.  Çalışanların performanslarını ölçmek amacıyla 1999’da Kirkman ve Rosen, 

2000 yılında Sigler ve Pearson tarafından yapılan çalışmalarda kullanılmış olan  2008 yılında 

Türkçeye Çöl tarafından uyarlanan 4 maddelik İş gören Performans Ölçeğinden faydalanılmıştır.   
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Bulgular: Çalışanların örgütsel etik iklim algılarının ölçüldüğü ölçeğin uygun bir ölçme modeli 

olduğu saptanmıştır.  Her faktörde yer alan maddelerin tümünün faktör yüklerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirliliklerinin 0.83 ile 0.94 arasında 

değiştiği ve ölçeğin genel güvenirliliğinin 0.91 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlarda ölçeğin oldukça 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Çalışanların performanslarını ölçmek amacıyla  kullanılan ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için 

yapılan analiz sonucunda modelin uygun model olduğu belirlenmiştir. Uyum ölçütleri incelendiğinde 

modelin uygun bir ölçüm modeli olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.  Ölçeğin güvenirliliğini 

değerlendirmek için hesaplanan Cronbach alpha değeri 0.94’ tur. Ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilerin SPPS programında analizleri yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Elde 

edilen bulgular sonucunda örgütsel etik iklim algısının çalışanların performansı üzerinde olumlu 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Son olarak örgütsel bağlılık ve özdeşleşme bağımlı değişkenleri 

arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir Bu iki değişken için hesaplanan 

belirlilik katsayısı 0.83’ tür.   

Çalışanlar, gerek ürettikleri ve sunduklarıyla gerekse davranışlarıyla kuruma ilişkin algılamaları ve 

değerlendirmeleri etkilemektedir. Ancak örgütsel etik iklim algılarının olumlu yönde artırılmasında 

önemli bir rol üstlenen çalışanların bu bağlamda performanslarının da özellikle arttırılması 

gerekmektedir. Çalışanların performansının arttırılmasında kurumun, iç paydaşları olan çalışanlara 

verdiği sözler, güvenirlilik, kurumun vizyonu yöneticilerin tutum ve davranışları ve performansının 

da çalışanların performansına olumlu etki ettiği bu çalışmada ortaya çıkmıştır. 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı Sivas’ta bir devlet hastanesinde çalışan hekimlerin örgütsel 

vatandaşlık düzeylerinin sosyo- demografik özellikleri, kurumda çalışmaktan memnuniyet düzeyleri 

ve kurumda kalma niyetlerine göre incelenmesidir.  

Önem:  Genel anlamda görev tanımında yer almayan, ceza veya ödüle bağlı olmayan ve yerine 

getirildiği zaman örgüte faydası olan davranışlar olarak bilinen örgütsel vatandaşlık davranışı, 

örgütte çalışan bireylerin iş tatminleri, motivasyon düzeyleri, performansları ve örgütsel bağlılıkları 

ile ilişkili bir kavramdır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık düzeyleri arttıkça iş ortamındaki 

çatışmalar azalıp, çalışan performansı ve verimlilik artacaktır.  Yöneticiler için de çalışanların 

olumlu, istendik ve faydalı davranışlar sergilemesi örgütün amaçlarına ulaşması açısından 

önemlidir(Kılınç,2012). Bu bağlamda yoğun çalışma saatleri, aşırı iş yükü ve stresli çalışma 

ortamları ile sağlık sisteminin merkezinde yer alan, hizmetlerin kapsamını, miktarını ve boyutunu 

yani hangi hizmetin nerede, nasıl ve ne miktarda verileceğini, kararlarıyla belirleyen grup olan 

hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeyinin belirlenmesi önem taşımaktadır.   

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Sivas’ta bir devlet hastanesinde çalışan 

hekimler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı Haziran-Temmuz 2015 tarihleri 

arasında toplam 181 hekim çalışmaktaydı. Ancak 85 hekim yıllık izin, doğum izni, Bakanlık içi diğer 

kurumlara görevlendirme gibi nedenlerden dolayı ilgili dönemde hastanede bulunmamaktaydı. Bu 

nedenle çalışmanın evrenini ilgili dönemde hastanede aktif olarak çalışan toplam 96 hekim 

oluşturmuştur. Örneklem seçimine gitmeden evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.  

 Çalışmaya başlamadan önce gerekli yazılı izinler Sivas KHB Genel Sekreterliğinden 

alınmıştır. Veri toplama işlemine geçilmeden önce hekimlerle yüz yüze görüşülerek sözel onamları 

alınmıştır. 67 hekim çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Çalışmaya katılım oranı %69,8’dir. 

 Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve hekimlerin yaş, 

cinsiyet, unvan, çalışma yılı, çalışma birimi, aylık toplam gelir, günde bakılan ortalama hasta sayısı 

gibi değişkenleri içeren toplam 16 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hekimlerde Örgütsel 

Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği” (ÖVDÖ), kullanılmıştır. Ayrıca hekimlerin kurumda çalışmaktan 

memnuniyet düzeyleri ve kurumdan ayrılma niyetlerini ölçen 2 soru da yer almıştır. 

 Hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeyini ölçmek amacıyla Topçu ve arkadaşları  (2012) 

tarafından geliştirilen “Hekimlerde Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçek 

toplam 19 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır :”Yardım Etme”; “Vicdanlılık”; “Bilgilendirme 

ve Katılım”; “Kurumu Övme”. Alt boyutların Cronbach Alpha’sı 0.89, toplam ölçek Cronbah 

Alpha’sı ise 0.90’dır.7’li Likert tipinde yapılandırılmış olan ölçek, 1=Hiçbir Zaman, 7=Her Zaman 

şeklinde puanlandırılmıştır. Alınan yüksek puanlar, yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı 

özelliğini göstermektedir.  

 Verilerin analizinde SPSS. 22 programı kullanılmıştır. Veriler ANOVA, frekans ve 

yüzdelikler, ortalamalar ve t testi yapılarak değerlendirilmiştir.    

Bulgular: Çalışmaya katılan 67 hekimin %67,2’si erkek, %82,1’i evli, %79,1’i uzman hekimdir, 

%88,1’i mesleğini isteyerek seçmiştir. %77,6’sı bu hastanede çalışmaktan memnun veya çok 
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memnun iken %74,6’sı meslek yaşantısını bu kurumda tamamlamayı düşünmemektedir. Hekimlerin 

yaş ortalamaları 36,05±6,78; meslekte çalışma yılı ortalamaları 11,54 ±7,08; bu hastanede çalışma 

yılı ortalamaları 4,42±4,84, aylık gelir ortalamaları 7368,85±2091,45; haftalık çalışma saati 

ortalamaları 55,94±32,49’dur. Bir günde baktıkları ortalama hasta sayısı 99,42±70,72’dir  (günde 

ortalama bakılan hasta sayısı min: 10 - max:350 arasındadır). 

Örgütsel vatandaşlık düzeyi ölçeğinin değerlendirilmesinde, toplam puanda 7’ye yakın puan 

alınması hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeyinin yüksek olduğunu, 1’e yakın puan alınması 

hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. 

Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği toplam puan ortalaması 5,81±0,62; alt boyut puan 

ortalamaları sırasıyla Vicdanlılık 6,02±0,59;  Bilgilendirme ve Katılım 5,90±0,77; Yardım Etme 

5,75±0,71 ve Kurumu Övme 5,41±1,05 olarak saptanmıştır. Ölçeğin “yardım etme” alt boyutunda 

pratisyen hekimlerin puan ortalaması 6,12±0,89; bekâr hekimlerin 5,89±0,97 ve bu kurumda 

çalışmaktan çok memnunum diyen hekimlerin 1,12±0,40 olarak saptanmıştır (p<0,05). Cerrahi 

birimlerde çalışan hekimlerin “kurumu övme” alt boyutu istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05).  

Katılımcıların diğer bağımsız değişkenler ile (yaş, cinsiyet, çalışma yılı, bakılan hasta sayısı, mesleği 

isteyerek seçme/seçmeme, haftalık çalışma saati, gelir düzeyi) ölçek toplam puanı ve alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

Sonuç: Yapılan analiz sonucunda çalışmaya katılan hekimlerin, örgütsel vatandaşlık genel düzeyi 

yüksek olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları değerlendirildiğinde “vicdanlılık” alt boyutu en 

yüksek, “kurumu övme” alt boyutunun ise en düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırma 

sonucuna göre pratisyen hekimlerin, bekâr hekimlerin ve bu kurumdan çalışmaktan çok memnunum 

diyen hekimlerin “yardım etme” örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutunda ve cerrahi birimlerde 

çalışan hekimlerin “kurumu övme” alt boyutunda istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05).  

Çalışmaya katılan hekimlerin kurumda kalma niyetleri ile örgütsel vatandaşlık düzeyi 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Buna karşın kurumda 

kalmayı düşünen hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ancak hekimlerin %77,6’sı ise kurumda çalışmaktan memnun olduğunu ifade etmelerine karşın  

%74,6’sının kurumdan ayrılmayı düşünmesi de yine araştırmamız sonuçlarındandır.  

Araştırma sonuçlarına göre bekâr, erkek, pratisyen olan hekimlerin; çalışma yılı ve yaşı fazla 

olanların örgütsel vatandaşlık davranışları daha yüksektir. Yine cerrahi tıp birimlerinde çalışan, aylık 

geliri düşük olan, çalışma saati ve baktıkları hasta sayısı yüksek olan, idari görevi olan, meslek 

yaşantılarını şu an çalıştıkları kurumda tamamlamak isteyen ve kurumda çalışmaktan çok memnun 

olan hekimlerin de örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi yüksek bulunmuştur.  

Kaynakça:  

Kılınç, E. (2012) Hekim ve Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sessizlik, 
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Amaç: Performansa dayalı ek ödeme sisteminin, sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 

etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada, söz konusu uygulamanın amaçlandığı gibi çalışan 

performansını arttırıp artırmadığının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Önem: Hastanelerde performans düzeyini tespit etmede çok çeşitli kriterlerin kullanılmasına yol 

açmaktadır. Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde; hasta hakları, hastanın 

bakımı, teşhisi, tedavisi, sağlık hizmetinin devamlılığının sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi, 

performans iyileştirme, liderlik gibi kriterler kullanılabilmektedir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2015, s. 

401). Bunlara ek olarak hastanelerde, yatakların etkili kullanımı, doktor ve hemşire etkinliği, 

poliklinik sayısının artması, hasta devir hızının yüksekliği ve finansal gösterge oranları önemli 

performans kriterleri olarak kullanılmaktadır (Tengilimoğlu vd., 2015, s. 396-397).  

Performansa dayalı ödeme sistemi, yapılan işe ödenecek ücretin düzeyi ile çalışanın işteki 

performansı arasında bağlantı kurulmasını amaçlamaktadır. PDSÖ çalışanların iş doyumunu, 

örgütsel bağlılığını artırdığı ve işgücü devir oranını düşürdüğüne yönelik çalışma bulguları 

mevcuttur (Chiang ve Birtch, 2010, s. 637). Performansı yüksek çalışanın ödüllendirilmesi, çalışan 

motivasyonunu artırması sistemin uygulanış biçimine göre değişebilmektedir. Sisteme olan inanç, 

algı gibi pek çok faktör çalışanların memnuniyetini ve kurumsal performansı etkilemektedir. 

Çalışanların sistemin adil olduğuna inanması, sistemle ilgili bilgi paylaşımının yapılmasına ve 

çalışanların kriterlerin adil olduğuna inanmasına bağlıdır. Ayrıca çalışanların, yönetime ilişkin 

algıları genel olarak sisteme ilişkin algılarını etkilediğinden performans değerleme sistemine yönelik 

algıyı da etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır (Çakır ve Sakaoğlu, 2014, s. 2). Çalışma performansa 

dayalı ek ödeme sisteminin Gümüşhane Devlet Hastanesi çalışanlarının motivasyonunu etkileme 

derecesi ölçülerek sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gereklilikleri değerlendirmektir. Bu 

çalışmanın sistemle ilgili eksikliklerin görülmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.   

Araştırma Yöntemi: Araştırma Gümüşhane Devlet Hastanesinde çalışan hekim, diğer sağlık 

personeli ve idari personeli kapsamaktadır. Anket 90 katılımcıya yapılamış ancak 16 anketin tam ve 

doğru işaretlenmemesi nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Örneklem 38 kadın ve 36 erkek olmak üzere 

74 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada Gülşen Bolat’ın yüksek lisans çalışmasında geliştirdiği ve 

2 bölümden oluşan ‘Performansa dayalı ek ödeme sisteminin çalışanların motivasyona etkisi’ ölçeği 

kullanılmıştır. İlk bölümde demografik bilgilerin için 5 soru, ikinci bölümde Performansa Dayalı Ek 

Ödeme Sisteminin değerlendirildiği 24 soru bulunmaktadır. Ölçeğin ikinci bölümü 5’li (Kesinlikle 

katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) Likert ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçek doğrulayıcı faktör analizi ile geçerlenmiş ve güvenirliliği 

Cronbach's Alpha yöntemiyle test edilmiş olup,  %92 oranında güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. 

Veriler SPSS programıyla analiz edilmiş olup bağımsız değişkenler arasında fark olup olmadığı, T ve 

ANOVA testi ile test edilmiştir. 

Bulgular: Anketin geçerliliği faktör analizi ile test edilmiş ve Cronbach's Alpha 0,92 ile güvenirliği 

saptanmıştır. Veriler frekans analizi ve önemlilik testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan 

sağlık kurumu mensuplarının demografik verileri ve araştırma bulguları aşağıda açıklanmıştır.  

Araştırmaya katılan sağlık kurumu çalışanlarının demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 1.) 

katılımcıların % 51,8’inin kadınlardan oluştuğu ve % 58,1’i evli olduğu tespit edilmiştir. 
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Katılımcıların eğitim durumu ve mensup oldukları mesleklere bakıldığında çalışanların % 32,4’ü lise 

mezunu ve % 58,1 hekim ve idari personel dışındaki sağlık personelinden oluştuğu saptanmıştır. 

Ayrıca çalışma süresine göre de çalışanların % 58,1’i 1-5 yıl arasında kurumda görev almıştır. 

Mesleklerine göre hastane çalışanlarının görüşleri şöyledir. 

            Tablo 1: Görevleri Açısından Sağlık çalışanlarının PDEÖS Görüşleri 

Soru  Görev N Ortalama 
Standart 

Sapma 
F P 

PDEÖS sayesinde personelin 

geliri artmıştır. 

Hekim* 16 2,5000 1,26491 

7,837 

  

,001 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,7442 1,02569 

İdari pers.* 15 3,6000 1,05560 

PDEÖS düşük performansın 

arttırılması yönünde teşvik 

yaratmaktadır. 

Hekim* 16 2,8125 1,16726   

3,772 

  

  

,028 

  

Sağlık pers. 43 3,6047 1,19800 

İdari pers.* 15 3,8667 ,99043 

PDEÖS uygulaması sonucu 

hastaneye gelen hasta sayısı 

artmıştır.   

Hekim*  16 2,7500 1,18322 
  

6,684 

  

  

,002 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,7209 1,07627 

İdari pers.* 15 4,1333 1,12546 

PDEÖS’nde performansın adaletli 

bir biçimde ölçüldüğünü ve 

değerlendirildiğini düşünüyorum.  

Hekim*  16 2,9375 1,28938 
  

7,346 

  

  

,001 

  

Sağlık 

pers.* 
43 4,0233 ,85880 

İdari pers.* 15 3,9333 ,96115 

PDEÖS personelin mesleki bilgi 

ve becerilerini arttırmaktadır.   

Hekim*  16 2,4375 1,09354 
  

10,276 

  

  

,000 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,6977 1,22542 

İdari pers.* 15 4,2000 ,94112 

PDEÖS personelin kuruma 

yaptığı katkıyı belirlemektedir. 

Hekim*  16 2,8125 1,22304   

4,439 

  

  

,015 

  

Sağlık pers. 43 3,1860 1,09666 

İdari pers.* 15 3,9333 ,79881 

PDEÖS uygulaması sonucu 

hastaneye gelen hastaların 

memnuniyet oranları artmıştır.  

Hekim*  16 2,7500 1,06458 
  

3,946 

  

,024 
Sağlık 

pers.* 
43 3,5349 ,79728 
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İdari pers. 15 3,5333 1,35576     

PDEÖS sonucu hizmet kalitesinde 

bir artış olmuştur. 

Hekim*  16 2,7500 1,06458 
  

6,777 

  

  

,002 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,5581 ,79589 

İdari pers.* 15 3,8667 ,99043 

PDEÖS çalışanın güvenliğini 

olumlu yönde etkilemektedir. 

Hekim*  16 2,7500 1,06458 
  

5,570 

  

  

,006 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,6279 ,84581 

İdari pers.* 15 3,6000 ,98561 

PDEÖS uygulaması, hastaların 

sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğini 

kolaylaştırmıştır.  

Hekim*  16 2,7500 ,57735   

4,773 

  

  

,011 

  

Sağlık pers. 43 3,3488 ,89665 

İdari pers.* 15 3,7333 1,16292 

PDEÖS, ölçüm ve denetim 

sistemleri ve süreçleri ile kurumda 

“sürekli iyileştirme” kültürünün 

gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır.  

Hekim  16 2,5000 1,15470   

7,280 

  

  

,001 

  

Sağlık pers. 43 3,4884 1,00882 

İdari pers. 15 3,8000 ,94112 

PDEÖS sağlık hizmetlerinin 

verimli bir şekilde sunulmasını 

sağlamaktadır.  

Hekim*  16 2,8125 1,16726 
  

5,376 

  

  

,007 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,6047 1,00332 

İdari pers.* 15 3,9333 ,79881 

Kurumda dağıtılan ek ödemenin 

hakkaniyetli olduğuna 

inanıyorum.   

Hekim*  16 2,8125 1,32759 
  

4,532 

  

  

,014 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,6977 1,08089 

İdari pers.* 15 3,8667 ,91548 

PDEÖS ‘nin adaletli olduğunu 

düşünüyorum. 

Hekim*  16 2,6250 1,14746 
  

9,470 

  

  

,000 

  

Sağlık 

pers.* 
43 3,6744 ,94418 

İdari pers.* 15 4,1333 1,06010 

 

Katılımcıların eğitim seviyesinin, performansa dayalı ödeme sisteminin motivasyonlarına etkisini 

değerlendirmede anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Tablo 4’te yer alan katılımcıların 

görevlerine göre yapılan analiz sonucunda; hastaneye gelen hasta sayısını, personelin mesleki bilgi 

ve becerilerini ve hizmet kalitesini artırdığı, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulmasını 
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sağladığı, kurumda dağıtılan ek ödemenin hakkaniyetli ve sistemin adaletli olduğu konularında 

hekimlerin diğer personellere oranla daha olumsuz düşündüğü saptanmıştır. Sistemin personelin 

gelirinde artış sağladığı, performansın adaletli bir biçimde ölçüldüğü ve değerlendirildiği, çalışanın 

güvenliğini olumlu yönde etkilediği yönünde en olumlu düşünce belirten meslek grubu hekim 

dışındaki sağlık personeli olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Lisans mezunu sağlık personeli ise sistemin motivasyonunu lisansüstü eğitim alan hekimlere 

göre daha çok yükselttiğini ifade etmiştir. Lisansüstü eğitim gören hekimler ise sistemle ilgili en az 

memnuniyete sahip yani en az motive olan grup olarak saptanmıştır. Bu durum daha önceki benzer 

çalışmalarla da desteklenmektedir. Türk Tabipler Birliğinin 2009 yılında yayınlanan ‘Hekimlerin 

Değerlendirmesi ile Performansa Dayalı Ödeme‘ kitabında, sistemin hekimler arasında haksız 

ödemeye neden olduğu, değerlendirme kriterlerinin yanlışlığı ve hastanın metalaştırıldığı 

gerekçeleriyle hekimlerin motivasyonu düşürdüğü araştırma sonuçlarına dayandırılarak verilmiştir 

(TTB, 2009: 48-49). Benzer başka bir çalışmada Akpınar ve Taş (2012) yaptıkları çalışma 

sonucunda, hekimlerin söz konusu uygulamanın mesleki etiği olumsuz etkilediği, bireysel 

performansı geliştirmediği gerekçeleriyle motivasyonlarını arttırmadığını belirtmişlerdir. Çakır ve 

Sakaoğlu (2014) çalışmalarında, hekimlerin ödemenin haksız rekabet yarattığı, ölçme ve 

değerlendirmede adaletli davranılmadığı için sistemin uygulamasının sıkıntılı olduğu sonucunu elde 

etmişlerdir. Mesleki açıdan performans sisteminin idari personel ve sağlık personelinde meydana 

getirdiği olumlu etkisinin hekimlerde ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir. Halbuki hekimlerin 

performansa dayalı ödeme sistemi üzerinden elde ettikleri kazancın idari ve sağlık personeline göre 

çok yüksek olmasının motivasyona yansımadığı anlaşılmıştır. Hekimlerin beklentilerinin 

araştırılarak, mali ve sosyal beklentilerini karşılayacak şekilde yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu 

söylenebilir. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık işletmelerinde örgütsel stres ve iş performansı arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak ve demografik değişkenlere göre örgütsel stres ve iş performansı arasında farklılık 

olup olmadığını tespit etmektir.  

Önem: Stres, örgütlerin verimliliğini ve etkinliğini düşüren önemli maddi kayıplara yol açan çok 

boyutlu bir olgudur (Doğru, 2015). ABD’deki sanayi sektöründeki orta ölçekli bir örgütte, stresin, 

her çalışan için yıllık ortalama 1700 $ ı aşan maliyeti olduğunu, Albrecht (1998) ise; 2000 çalışanı 

olan, 60 milyon $ brüt satış hacimli bir örgütte, stres kaynaklı nedenlerin 3,5 milyon $’lık zarara 

uğrattığını belirtmiştir (Yılmaz ve Ekici, 2003;7). Emek yoğun bir sektör olan sağlık sektörü, insan 

hayatının mevzu bahis olmasından dolayı diğer sektörlerden oldukça farklılık göstermekte ve kendi 

dinamiklerine sahip bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi dinamiklerinin diğer sektörlere 

kıyasla oldukça farklı olması da örgüt içinde stres yaratan bir durum oluşturmaktadır. Bu stres 

faktörleri iş göreni iki şekilde etkilemektedir: stres düzeyine bağlı olarak çalışanın düşük 

performansla ya da yüksek performansla çalışmasına neden olmaktadır. Kişilerin işyerlerinin farklı 

farklı olması, işyerlerinde çalışan inşaların çalışma yerlerinin birbirinde değişik özellikler taşıması, 

stresin meydana geldiği odakların farklı özellikler taşıması çalışanların iş yaşamlarını etkilemektedir 

(Koçel, 2007). Sağlık çalışanlarında; yoğun iş yükü, hastanın sorumluluğunu yüklenme, ağır ve 

ölümcül hastalara bakım, hasta ve yakınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma, sağlık 

hizmetinin dağılımındaki yetersizlikler ve çalışma şartlarının kötülüğü gibi sebepler işle ilgili stres ve 

gerginliğe yol açmaktadır. İşle ilgili gerginlik ve stres yaratan şartların devam etmesi halinde, işte 

veriminin düşmesi, iş doyumunun azalması, tükenmişlik düzeyinde artma, işe gecikme ya da hiç 

gelmeme, deneyimli personelin kaybedilmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu 

kavramların arasında olan iş performansı da stresten etkilenen bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aşırı stresin, örgütler üzerindeki en önemli etkisi performans düşüklüğüdür. Örgütlerin, 

devamlılıklarını sürdürerek kar edebilmek, yüksek kaliteli mal ve hizmet üretimi yapabilmek için 

performanslarını en yüksek seviyede tutmaları gerekir. Örneğin, 100 çalışanı olan bir örgütün stres 

nedeniyle maruz kaldığı performans düşüklüğü oranı %5 olarak düşünüldüğünde, eski performans 

seviyesine ulaşabilmesi için ek olarak 5 çalışanı işe alması gerekir. Sonuç olarak, performans 

düşüklüğü, maliyet açısından oldukça önemli bir unsurdur (Yılmaz ve Ekici, 2003;8).  

Araştırma Yöntemi: Araştırma, İstanbul’da bir özel hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket 

formu kullanılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanlara ait demografik 

bilgiler yer alırken, ikinci bölümde Türkmen (2015) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği yapılan 

örgütsel stres ölçeğine yer verilmiştir. Son bölümde ise Okutan ve Tengilimoğlu (2002) tarafından 

geliştirilen iş performansı ölçeği yer almaktadır. Ölçekler 5li likert yapıdan oluşmaktadır. Araştırma, 

gerekli izinler alındıktan sonra Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler SPSS 20.0 

Programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde veriler normal dağılıma uymadığı için, non parametrik 

testler uygulanmıştır. Bu testlerde farklılıklar bakılmıştır ve ayrıca Spearman Korelasyon Analizi 

yapılarak ölçekler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya 201 hastane çalışanı katılmıştır. Bunların 156 (%77,6)’sı kadın, 45(%22,4)’i 

erkektir. Ankete katılanların %47’sini hemşire/ebe, %14’ünü hekim ve %57’sini teknisyen/tekniker 

oluşturmaktadır. Çalışanların örgütsel stres ölçeğinden aldıkları ortalama puan 3,23±0,61 olarak, İş 

performansından ise; 4,08±0,60 olarak bulunmuştur. Çalışmada demografik değişkenler ile örgütsel 
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stres ve iş performansı ortalama puanları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu 

farklılıklar örgütsel stres ile; eğitim durumu, görev, çalışılan birim, toplam çalışma süresi, gelir 

düzeyi, cinsiyet, medeni durum, iş memnuniyeti ve işten ayrılma düşüncesi değişkenleri arasındadır. 

İş performansı ile demografik değişkenler arasında yapılan analizler sonucunda ise; çalışılan birim, 

gelir düzeyi, mesleği isteyerek seçme, işten memnuniyet, ve işten ayrılma niyeti demografi 

değişkenleri ile iş performansı arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Çalışmada örgütsel stres 

ve performans arasında orta düzeyli pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,542; p=0,00). 

Sonuç: Araştırma sonucunda örgütsel stres düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışanların kendi performanslarını değerlendirdiği ölçekten aldıkları puan ise; ortalamanın 

üzerindedir. Bir başka ifade ile çalışanlar iş performanslarını yeterli görmektedirler. Stres düzeyi ile 

iş performansı arasındaki ilişkinin orta düzeyli ve aynı yönde bir eğilim gösterdiği anlaşılmıştır. 

Örgütsel stres düzeyi azaldıkça iş performansının arttığı gözlenmiştir (Ölçeklerde 1’den 5’e doğru 

örgütsel streste azalma, iş performansında artış olmaktadır). Çalışma sonucunda getirilen önerilerden 

bazıları şu şekildedir: Sağlık sektörü kadın çalışanların ağırlıkta olduğu bir sektördür. Kadınların 

stres faktörlerinden etkilenme düzeyleri yüksek olabileceği gibi daha fazla stresörle karşı karşıya 

kalması muhtemeldir. Bu nedenle, kurumda bireysel stresle baş etme yöntemleri konusunda 

bilgilendirmenin ve rahatlatıcı sosyal imkânların sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Sağlık çalışanlarının hizmet sunarken karşılaştıkları birçok risk mevcuttur. Bu riskler kişilerde stres 

seviyeleri yükselterek psikolojik hastalıklara da sebebiyet vermektedir. Bu olumsuzlukların bertaraf 

edebilmesi için çalışan güvenliği kapsamında koruyucu önlemlere ilişkin kişilere eğitimler 

verilmelidir. Sağlık kontrolü düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Sağlık çalışanları hizmet sunumlarını 

genelde ayakta yapmaktadırlar. Bu da fiziksel olarak yorgunluğa sebep olmakta ve iletişim kurmakta 

zorluk çekebilmektedirler. Bir stres kaynağı olan iletişim probleminin ortaya çıkmaması için çalışma 

programları dikkatlice ayarlanmalıdır. 
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Amaç:  Çalışmanın amacı Trabzon ilinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hastalara 

yönelik sunulan hizmetleri ortaya koymaktır. 

Önem: Son yıllarda turizmde dünyada söz sahibi ülkelerden biriside Türkiye’dir. Türkiye dünya 

turizm destinasyonları arasında 2011 yılında 29 milyon turist ile 6.sırada bulunmakla birlikte elde 

edilen gelirler açısından ilk 10 ülke arasına girmemektedir (KAYA, YILDIRIM, KARSAVURAN 

&ÖZER, 2013,s.6). Sağlık turizmi ise turizm gelirlerini artırmak için kullanılabilecek, katma değeri 

en yüksek turizm alt sektörlerinin başında gelmektedir. Tatil için gelen turistler ortalama 700 dolar 

harcarken tedavi için gelenlerin 7000 dolar harcadığı belirtilmektedir Ayrıca bu yabancı hastalar 

mutlaka yanlarında en az bir refakatçısı ile gelmekte konaklama ve sağlık dışı diğer harcamaları da 

2-3 bin doları geçmektedir. Kısacası sağlık turistlerinin sayıları az olsa da ülkeye bıraktıkları döviz 

miktarı normal turistlere göre 10-15 kat daha fazla olmaktadır (www.medimagazin.com.tr). 

Türkiye’nin 2023 yılında sağlık turizmindeki hedefi 2 milyon uluslararası hasta ve 20 milyon 

dolarlık bir ekonomik büyüklük (www.tursab.org.tr) olarak tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle 

illerin sağlık turizmi potansiyelinin belirlenmesinin ve geliştirilmesinin, illerin sosyo ekonomik 

gelişimleri açısından önemli olduğu söylenebilir. Trabzon ili sahip olduğu sağlık kurumları, 

çevresindeki Gürcistan, İran, Azerbaycan gibi ülkelere yakınlığı, hava yolu ile iç ve dış bir çok 

destinasyona direk ulaşım olanağının bulunması ve körfez ülke vatandaşlarının son yıllarda bölgeye 

artan ilgisi göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizmi potansiyeli taşıyan illerimizden bir 

tanesidir. Bu potansiyelin ortaya konulması ve geliştirilmesi için ilk olarak sağlık turizmi açısından 

mevcut durumun analiz edilmesi gereklidir.  

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada kullanılan veriler kamu ve özel hastane yönetimlerinin yapmış 

oldukları bildirimlere dayalı olarak Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde toplanan verilerden arşiv 

taraması ile elde edilmiş ve bu veriler çeşitli ölçütlere göre yüzde analizi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular:  Çalışmada Trabzon ilinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların geliş 

şekline, hastaların başvurdukları sağlık kurumlarına, hastaların başvurdukları kliniklere, hastaların 

geldikleri ülkelere, hastaların geliş zamanlarına, hastaların başvurdukları hastane türüne ve hastaların 

konulan tanılara göre dağılımları ortaya konulmuştur. 

Trabzon ilinde sağlık turizmi(medikal turizm) ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların geliş 

şekline göre dağılımı incelendiğinde 2013 yılında %67,8 inin, 2014 yılında 69,6’sının,2015 yılında 

69,8’ inin turistin sağlığı kapsamında gelen hastalardan olduğu; medikal turizm kapsamında gelen 

hastaların ise 2013 yılında %32,2, 2014 yılında %30,3, 2015 yılında %29,7 oranında olduğu tespit 

edilmiştir. Yani Trabzon iline gelen yabancı hastaların çoğunluğunun planlı olarak sağlık hizmeti 

almadığı ortaya çıkmaktadır. 

Trabzon ilinde medikal turizm ve turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hastaların en fazla 

başvurdukları sağlık kurumunun 2013 yılında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

%31,2 oranında, 2014 yılında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 27,9 oranında, 2015 

yılında Özel İmperial Hastanesi %22,89 oranında olduğu belirlenmiştir. 

Trabzon ilinde medikal turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hastaların başvurdukları 

hastane türüne göre dağılımı incelendiğinde 2013 yılında %60,3’ ünün, 2014 yılında % 58,8’ inin, 

2015 yılında % 51,2’ sinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere başvurduğu, özel hastanelere 
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başvurunun 2013 yılında %16, 2014 yılında 24,1, 2015 yılında %41,9, üniversite hastanelerine 

başvurununsa 2013 yılında %23,7, 2014 yılında %17,1, 2015 yılında %6,9 oranında olduğu 

saptanmıştır. Yani özel hastanelere başvuru sayısı yıllara göre artış gösterir iken Sağlık Bakanlığı 

hastanelerine ve üniversite hastanelerine başvuru sayısı oransal olarak azalmaktadır.  

Trabzon ilinde medikal turizm ve turistin sağlığı kapsamında hastaların en fazla başvuru yaptığı tıbbi 

branşın 2013 yılında %47,1, 2014  yılında % 52,5, 2015 yılında %50,2 oranı ile Acil Tıp olduğu, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin en fazla başvuru 

yapılan diğer klinik branşları olduğu tespit edilmiştir. 

Trabzon ilinde medikal turizm ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların geldikleri ülkelere 

göre dağılımı incelendiğinde en fazla hasta gelen ülkenin 2013 yılında % 27,9 ile Gürcistan, %19,36 

ile Azerbaycan, %15,52 ile Suudi Arabistan olduğu, 2014 yılında %21,6 ile Gürcistan, %21,3 ile 

Suudi Arabistan’dan, %16,3 ile Azerbaycan , 2015 yılında % 29,6 ile Suudi Arabistan, %22,1 ile 

Gürcistan ve %12,6 ile Azerbaycan olduğu belirlenmiştir. 

Trabzon ilinde medikal turizm ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların geliş zamanlarına 

göre dağılımı incelendiğinde en çok hastanın 2013 yılında %16,6, 2014 yılında %25,4 ve 2015 

yılında %21,7 oranında Ağustos Ayı içinde geldiği tespit edilmiştir. Eylül, Temmuz ve Haziran 

ayları hastaların en fazla geldiği diğer aylardır. 

Trabzon ilinde medikal turizm ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların konulan tanılara 

göre dağılımı incelendiğinde tanısı belirtilmemiş olanların oranın 2013 yılında %41,5 ve 2014 

yılında %38,5 oranı gibi yüksek bir oranda olduğu belirlenmiştir. Belirli bir sayıdan az konulmuş 

farklı tanılar grubunu oluşturan ve Diğerleri olarak ifade edilen tanıların ise 2013 yılında %42,1, 

2014 yılında %43,9, 2015 yılında % 63,8 oranında olduğu görülmektedir. Tanısı belirtilmemiş ve 

diğer tanılar dışında kalan tanılar içinde en fazla rastlanan tanıların 2013 yılında troid bez malign 

neoplazmı,2014 ve 2015 yılında ise akut üst solunum yolu enfeksiyonları olduğu saptanmıştır. 

Trabzon ilinde yıllık toplam yatak kapasitesi 3453 tür (www.trabzonkulturturizm.gov.tr). Bu veriden 

hareketle  arz edilen yatak sayısının 3453*365 gün =1.260.345 olduğu görülmektedir. Bir yıldaki 

yabancı uyruklu hasta sayısının yıllık toplam yatak kapasitesinden aldığı paya bakıldığında 

3810/1260345=0,003*10 (kaldığı gün sayısı)= 0,03 (%3) gibi çok düşük bir orana karşılık geldiği 

görülmektedir. 

Sonuç:  Trabzon ilinde yabancı hastalara yönelik olarak sunulan hizmetler ağırlıklı olarak turistin 

sağlığı kapsamında sunulan hizmetlerdir ve hasta sayısı yıllara göre artış göstermektedir. Sağlık 

turizmi kapsamında sunulan hizmetler ise medikal turizm türünde olup sağlık turizminin diğer türleri 

olan termal/spa/welness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi kapsamında hizmet sunulmamaktadır. 

Yabancı hastalara yönelik olarak sunulan hizmetlerde özel hastanelerin payı son yıllarda daha fazla 

artmaktadır. En fazla hizmet sunulan tıbbi branşlar Acil Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları branşlarındadır. En fazla hastanın geldiği ülke coğrafi olarak  yakın ülkeler 

olan Gürcistan, Azerbaycan ve körfez ülkelerinden Suudi Arabistan’dır. Hastaların en yoğun olarak 

geldiği aylar yaz ayları ve Eylül ayıdır. Hastalarda en fazla konulan tanı akut üst solunum yolunum 

enfeksiyonu tanısıdır. Trabzon ili gerek yatak kapasitesi gerekse tesis olarak gelen mevcut hastalara 

karşılık verebilecek sayıda Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine 

sahiptir.  

Yabancı hasta (uluslararası hasta) sayısındaki artışa bağlı olarak sağlık turizmi gelirlerinde, 

istihdamda, sağlık hizmetlerinin kalitesinde, yeni sağlık yatırımlarında, mevcut sağlık kurumlarının 

fiziki ve teknik alt yapısında iyileşme beklenebilecek somut gelişmelerdir. 

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/
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Dünyada ve Türkiye’de en hızlı gelişen endüstri olarak dikkatleri çeken sağlık turizmi, ülkelere 

sağladığı ekonomik, sosyal ve siyasal getiri bakımından da önemli sektörlerin başında gelmektedir. 

Başta Avrupa ülkeleri ve birçok gelişmiş ülke vatandaşı daha ucuz ve kaliteli tedavi hizmeti 

alabilmek için ülkeler arası seyahat etmektedir. Türkiye hem tarihi ve kültürel zenginliği hem de 

sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ve sunulan fiyat avantajı ile sağlık turizmi açısından çekim 

merkezidir. Bu araştırmanın amacı sağlık sektörü paydaşlarının sağlık turizmi yapmak isteyen 

turistlerin beklentilerinin ve bakış açılarının bilinmesi bu alanda yapılacak gelişmelere hız 

kazandıracaktır. Ankara’ya turistik amaçla gelen turistlerin ülkemizdeki sağlık turizmine bakış 

açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye sağlık hizmetlerinin ve 

sağlık kuruluşlarının yurt dışı tanıtımını etkin bir şekilde gerçekleştirmelidir. Yurt dışına poliklinikler 

ve tanıtım ofisleri ile etkin bir tutundurma faaliyeti gerçekleştirmelidir. Sağlık turizmi alanında doğru 

adımlar atılması halinde Türkiye 2023 yılında hedeflediği 2 milyon uluslararası hasta ve bu sayede 

20 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşabilecektir. Yapılan olan bu çalışma ve  yapılacak benzeri 

çalışmalar ile sağlık turizmi alanında  Türkiye’nin gelişme göstermesine  katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

 

Amaç: Sağlık sektörü paydaşlarının sağlık turizmi yapmak isteyen turistlerin beklentilerinin ve bakış 

açılarının bilinmesi bu alanda yapılacak gelişmelere hız kazandıracaktır. Bu doğrultuda çalışma 

kapsamında Ankara’ya turistik amaçla gelen turistlerin ülkemizdeki sağlık turizmine bakış açılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır 

 

Önem: Türkiye tarihsel ve turistik yapılanması güçlü bir ülkedir ve aynı zamanda termal tesis ve 

medikal turizm alanında önemli bir alt yapıya sahiptir. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında sahip 

olduğu bu avantajları en iyi şekilde değerlendirip, sağlık turizminde daha etkin bir duruma 

getirilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel bir saha araştırmasıdır. Araştırmada literatür taraması sonucunda 

Fetscherin ve Stephano tarafından 2016 yılında geliştirilen Medikal Turizm’e yönelik anketten 

yararlanılarak yeni bir anket kullanılmıştır. Bu anket 4 bölüm ve 34 alt maddeden oluşmaktadır. 

12.03.2016-20.04.2016 tarihleri arasında Ankara’nın turistik yerlerine (Anadolu Medeniyetler 

Müzesi, Ankara Kalesi ve Anıtkabir) gelen 140 turist araştırmaya katılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan 140 kişiden elde edilen verilere göre, Katılımcıların yaşları 19 ile 67 

arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 35,39’dur. Katılımcıların %62,9’u erkek, %37,1’i kadındır 

ayrıca %38,6’sı lisans mezunudur. Katılımcıların %46’sının yıllık geliri 45 000 tl’ den fazladır. 

Katılımcıların %42,1’i Türkiye’de en iyi sağlık hizmeti verileceğini düşündükleri ilin İstanbul 

olduğunu belirtmişlerdir. %33,6’sı Ankara, %10’u ise Antalya olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %50,7’si daha önce sağlık turizmi hizmetinden yararlanmış ve %47,9’u genel sağlık 

durumlarını son birkaç ay içinde iyi olarak tanımlamışlardır. Katılımcıların %44’ü Asya ,%28’i 

Avrupa, %14’ü Kuzey Amerika, %9’u Orta Doğu, %5’i Kuzey Afrika bölgesinden katılmışlardır. 
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Grafik 1. Katılımcıların Yaşadıkları Bölgeye Göre Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin 

Kalitesinin İyi Olarak Değerlendirmelerine Göre Dağılımı 

 
Grafik 1’e göre, ankete katılan turistlerin yaşadıkları bölgelerdeki sağlık hizmet kalitesinin 

Türkiye’de ki sağlık hizmet kalitesinden Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’ ya göre daha kötü 

olduğunu, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen turistlerin ise kendi ülkelerindeki sağlık hizmet 

kalitesinin daha iyi olduğunu vurgulamışlardır. 

 

Grafik 2. Katılımcıların Yaşadıkları Bölgeye Göre Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin 

Maliyetlerini Düşük Olarak Değerlendirmelerine Göre Dağılımları 

 
Grafik 2’ye göre, ankete katılan turistlerin yaşadıkları bölgelerde ki sağlık hizmetlerinin 

maliyetlerine bakıldığında, Avrupa ve Asya bölgesi için Türkiye sağlık hizmet maliyetini ucuz 

olarak nitelendirirken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde sağlık hizmet maliyeti Türkiye’ye 

oranla daha pahalı olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Grafik 3. Katılımcıların Yaşadıkları Bölgelere Göre Türkiye’deki Olumlu Sağlık Turizmi 

Değerlendirmelerine Göre Dağılımları 
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Grafik 3’e göre, ankete katılan turistlerin yaşadıkları bölgelere göre Türkiye’de ki sağlık hizmetlerini 

olumlu olarak değerlendirme yaptıklarında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yla benzerlik gösterdiğini, 

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinde ki ülkelerden daha olumsuz bir sağlık hizmeti 

sunduklarını belirtmişlerdir. 

 

Sonuç: Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 2 milyon uluslararası hasta ve bu sayede 20 milyar dolar 

sağlık turizmi hedefi vardır. Sağlık hizmetlerinin uluslararası akreditasyona sahip hastaneleri ve 

sağlık kuruluşlarının yurt dışı tanıtımını etkin bir şekilde gerçekleştirmelidir. Yurt dışına poliklinikler 

ve tanıtım ofisleri ile etkin bir tutundurma faaliyeti gerçekleştirmelidir. Türkiye sağlık turizminin 

tanıtımında öncelikle Asya bölgesini hedef aldığı takdirde hedefi gerçekleştirme de büyük adım 

atılacaktır. Avrupa ülkelerinden sağlık hizmeti talebinde bulunan kişilere, daha kalite sağlık 

hizmetini, maliyetleri yükseltmeden sunmaya devam edilmeli. Yapılacak olan bu çalışma ve benzeri 

çalışmalar ile sağlık turizmi alanında Türkiye’nin gelişme göstermesine katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
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Türkiye’de sağlık turizmi konusunda hastaların fatura bedelleri ve teşhis ilişkili gruplar (TİG) 

açısından incelenmesi üzerine hastane boyutunda herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu 

araştırma ile Türkiye’nin önemli eğitim ve araştırma hastanelerinden birisi olan Ankara Numune 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015 dönemi için sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında 

gelen, ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti alan hastaların hastane faturaları ve TİG’e (Teşhis İlişkili 

Gruplar) göre maliyet analizi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma geriye dönük, kesitsel 

tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma verisi ilgili hastanenin üst kademe yönetiminden gerekli resmi 

yazışmalar ile elde edilmiştir. Araştırma için hastaneye 2015 yıllarında sağlık turizmi uygulaması 

kapsamında gelen hastaların tanımlayıcı, klinik ve fatura verisi kullanılmıştır. 2015 yılında ilgili 

hastaneye sağlık turizmi uygulamaları kapsamında toplam 752, turistin sağlığı kapsamında ise 279 

yurt dışı hastası gelmiştir. Sağlık turizmi uygulaması kapsamında hastane toplam 358.217 TL (hasta 

başına 476,38 TL.) hasta faturası, turistin sağlığı kapsamında ise toplam 110.118 TL. (hasta başına 

394,48 TL.) hasta faturası düzenlemiştir.  

Amaç: Bu araştırma ile Türkiye’nin önemli eğitim ve araştırma hastanelerinden birisi olan Ankara 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015 dönemi için sağlık turizmi ve turistin sağlığı 

kapsamında gelen, ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti alan hastaların hastane faturaları ve TİG’e 

(Teşhis İlişkili Gruplar) göre maliyet analizi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu hastaların 

cinsiyet, geldiği ülke, tedavi gördüğü branşlar, teşhis gruplarına yönelik tanımlayıcı analizler 

yapılması amaçlanmıştır. 

Önem: Sağlık turizmi son yıllarda Türkiye’de önem verilen bir konu olmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın 

son stratejik planlarında sağlık turizmine yönelik stratejik hedeflere yer verilmektedir. 23.07.2013 

tarihli ve 25541 sayılı Sağlık Bakanı Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı 

Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” ile Türkiye’de yurtdışından gelen 

uluslararası hastalar ile turistlere, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sunulacak sağlık hizmetlerinin 

usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulamaları 

yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de oturma izni almamış, Türkiye’ye belirli bir süre için eğitim 

amacı dışında yasal yollarla giriş yapmış olan kişilere sunulacak sağlık hizmetlerini kapsar. Sağlık 

turizmi ve turistin sağlığı kapsamında yukarıda bahsedilen genelgede hizmetlerin fiyatlandırılması ve 

faturalandırması ile ilgili olarak; verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanunu’nun 3/c maddesi hükmü uyarınca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenir açıklaması yer almaktadır. Devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri ve Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu yönerge kapsamındaki uluslararası hastalar için 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesini uygulamak zorundadır. Özel 

sağlık kuruluşlar için ise böyle bir zorunluluk yoktur. Günümüzde kamu ve özel hastanelerde tıp 

turizmi kapsamındaki hastaların yönetimi ve takibi noktasında uluslararası hasta ya da yurt dışı hasta 

departmanı gibi birimler oluşturulmuştur. Türkiye sağlık turizmi uygulamaları incelendiğinde özel 

hastanelere kamu hastanelerine göre daha çok hasta gelmektedir. Kamu hastanelerine gelen 

uluslararası hasta sayısında son yıllarda artış eğilimi vardır (Kaya et al., 2014) .  
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Araştırma Yöntemi: Araştırma geriye dönük, kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma verisi 

ilgili hastanenin üst kademe yönetiminden gerekli resmi yazışmalar ile elde edilmiştir. Araştırma için 

hastaneye 2015 yıllarında sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulaması kapsamında gelen hastaların 

tanımlayıcı, klinik ve fatura verisi kullanılmıştır. Hasta kimlik bilgileri ve özel bilgiler araştırmada 

kullanılmamıştır. Hastaların uyruğu, geldiği ülke, yatarak ya da ayaktan hizmet aldığı branş veya 

servisler, cinsiyet, yatış süreleri, ICD 10’na göre teşhisler, TİG kodları ve açıklamaları, fatura 

bedelleri bilgilerine ulaşılmıştır. Araştırma verisi Microsof Excel 2007 ve SPSS 22 programları 

kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır. 

Bulgular: 2015 yılında ilgili hastaneye sağlık turizmi uygulamaları kapsamında toplam 752, turistin 

sağlığı kapsamında ise 279 yurt dışı hastası gelmiştir. Sağlık turizmi uygulaması kapsamında hastane 

toplam 358.217 TL (hasta başına 476,38 TL.) hasta faturası, turistin sağlığı kapsamında ise toplam 

110.118 TL. (hasta başına 394,48 TL.) hasta faturası düzenlemiştir. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı 

kapsamında ise ilgili hastane toplam 468.335 TL’lik hasta faturası düzenlenmiştir. Bu hastalar içinde 

sağlık turizmi kapsamında gelen 41 hasta, turistin sağlığı uygulamasında ise 7 hasta yataklı sağlık 

hizmeti almıştır.  

G07B (Appendektomi, Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan) TİG kodlu 6 hasta hizmet faturası 

18.938 TL. olmasına karşın TİG esas alınarak ödeme yapılsaydı hastaneye 7.708,1 TL gelir 

sağlanacaktı. Bir TİG bağıl değeri 1531 Türk Lirası olarak alınmıştır. Dolayısı ile hasta fatura tutarı 

ile TİG fatura tutarı arasında 11.129,90 TL. fark bulunmuştur. C03Z (Göz, Retinaya Yönelik Tanı ve 

Tedavi İşlemleri) TİG kodlu 3 hasta hizmet faturası 12.423 TL. olmasına karşın, TİG esas alınarak 

ödeme yapılsaydı hastaneye 1.286,04 TL. gelir sağlanacaktı. Dolayısı ile hasta fatura tutarı ile TİG 

fatura tutarı arasında 11.136,96 TL. fark bulunmuştur. Genellikle hasta fatura bedellerinin TİG 

esasına göre oluşturulan fatura tutarlarından yüksek olduğu görülmektedir.  

Sonuç: Hindistan, Tayland ve Singapur gibi ülkelerin önde gitmesini sağlık turizmi kapsamındaki 

hizmetlerin düşük fiyatlarda olması önemli bir neden olabilir. Ancak tıbbi işlemlerin oldukça pahalı 

olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya genelinde üçüncü sırada gelmesini fiyat avantajıyla 

açıklamak zor olabilir. Artık insanlar pahalı dahi olsa yüksek kaliteli bakım ve ileri teknolojiyi tercih 

etmektedir. Türkiye sağlık turizmi liginde öncü ülkelerden olabilmesi için fiyatları düşük tutmak, 

hastanelerin uluslararası akreditasyonunu güçlendirmek, ileri teknolojiyi tercih etmek, başta hekimler 

olmak üzere sağlık personelinin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça gibi dil eğitimlerini 

geliştirmek zorundadır. Bu araştırmada sadece bir hastanedeki sağlık turizmi maliyet çalışması 

yapılmıştır. Bundan sonraki araştırmalarda Türkiye’ye özel ve kamu hastanelerine gelen yabancı 

uyruklu hastaların maliyet analizleri derinlemesine yapılmalıdır. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı 

kapsamında hizmet alan hastalara ait hastane fatura bedelleri ile TİG fatura bedelleri arasındaki 

farkların ortadan kaldırmak amacıyla bu gruptaki hastalar için TİG’de farklı bir ücretlendirme 

politikasının gerekliliği görülmektedir. Bu çalışmalar ilerde tamamen geçilecek olan TİG uygulaması 

içinde oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca 2023 sağlık turizmi gelir hedeflerine ulaşabilmek için 

sağlık turizminin maliyetleri ve sunulan sağlık hizmetlerinin gerçek maliyetlerine dayalı 

ücretlendirme yapılması önerilebilir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından tahmini değerler üzerine yapılan bir araştırmada; 2012 yılı itibariyle 

sağlık turizminde yatan hasta başına özel hastanelerde 12.000 US$, kamu hastanelerinde 9.000 US$ 

gelir edilebileceğini belirtilmiştir. Ayrıca turistin sağlığı kapsamında yatan hasta başına özel sektörde 

4.000 US$, kamu sektöründe ise 2.000 US$ gelir sağlanabileceği açıklanmıştır (Kaya et al., 2014: 

77). Bu araştırmada ise sağlık turizminde yatan hasta başına (235.797 TL/41 hasta) 5750 TL 

(yaklaşık 2000 US$), turistin sağlığında ise yatan hasta başına (35822 TL/ 7 hasta) 5117 TL 

(yaklaşık 1700 US$) gelir hesaplanmıştır. 
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Amaç: Türkiye’de medikal turizm hizmeti sunan bir hastanede tedavi gören Arap kökenli hastaların 

hizmete ilişkin algılarının önem-performans analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Önem: Etkin bir yönetim, sunulan hizmetten beklentinin ve bu hizmetin performansının doğru 

şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Uygulanan kalite yönetim modelleri bu 

değerlendirmenin yapılmasında karar vericilere yardımcı olabilmektedir. Bu anlamda önem-

performans analizi (Importance-Performance Analysis) bir taraftan müşterilerin önceliklerini 

saptarken diğer taraftan işletmenin aynı parametrelerde performansını müşteri perspektifinden 

belirlemektedir. Bu yolla hastanelerin hastaların daha fazla önem atfettikleri alana odaklanmaları ile 

stratejilerini kanıta dayalı şekilde belirlemeleri sağlanacaktır. Uluslararası literatürde yetişkin 

eğitimi, otelcilik, e-devlet gibi çeşitli alanlarla beraber turizm ve özelde medikal turizm alanında 

uygulamaları sıklıkla görülen önem-performans analizinin ülkemiz hastanelerinde sunulan medikal 

turizm hizmetleri açısından da uygulanması katma değer sağlayacaktır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir hastanede belirlenen dönemde 

(Mayıs-Temmuz 2015) tedavi gören Arap kökenli 150 medikal turizm hastası oluşturmaktadır.  

Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş evreni oluşturan tüm hekimlere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Hastalardan 146’sı kendilerine basılı şekilde iletilen anket formlarını doldurmuşlardır. Anket formu 

literatür dikkate alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, Arapça diline çevrilmiştir. Ankette 

hastalara, toplam 17 adet medikal turizm bileşeninden hangilerini önemli gördükleri ve aldıkları 

hizmetin performansını hangi bileşenler için yeterli gördükleri sorulmuş, aynı bileşen için belirlenen 

önem ve performans yüzdelerinin referans çizgileri’ne (grid) kıyasla yerleştikleri alanın özelliğine 

göre sonuçlar çıkarılmıştır. Anket formunda söz konusu medikal turizm önem-performans bileşenleri 

yanında hastalara ikamet ettikleri ülke, Türkiye’de ne tür tedavi gördükleri, neden yurt dışında 

tedaviyi tercih ettiği, ülke tercihini etkileyen faktörlerin neler olduğu gibi sorulara da yer verilmiştir. 

Bulgular: Öncelikle belirlenen medikal turizm bileşenlerinde hastaların önem ve performans algıları 

değerlendirilmiş ve eşleştirilmiştir. Hastaların medikal turizm bileşenlerinden “tedavi öncesinde 

hekimle iletişim” ve “tedavi sonrasında devam bakım” (follow-up care) hususlarına büyük önem 

atfettikleri görülmüş, bununla beraber hastanelerin bu hususlardaki performansını görece düşük 

olarak değerlendirmişlerdir. Böylelikle bu konularda hastanelerin kendilerini geliştirmeleri gerektiği 

değerlendirmesi yapılmıştır. Diğer taraftan hastaların “ziyaretle ilgili ayrıntıların netliği” konusuna 

düşük önem atfettikleri fakat hastanelerin performansını yüksek gördükleri görülmüştür. Sağlık 

hizmeti kalitesi, klinik başarı, Türkiye'ye varış sonrası ulaşım yardımı, doktorla anadilde iletişim, 

hekimlerin uluslararası deneyimi ve maliyet vb. konularına büyük önem atfettikleri ve hastanenin 

performansından benzer oranda tatmin oldukları görülmüştür. Tatil aktivitelerine destek, sağlık 

tesisinin fiziki şartları, hasta yakınının ikameti için tesisler, yabancı sağlık sigortalarının kabulü vb. 

hususlarına ise düşük önem atfettikleri ve hastanelerin performansından benzer oranda tatmin 

oldukları görülmüştür.   
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Hastaların yurt dışında tedaviyi tercih nedenleri konusunda: hastaların yüzde 89’u sigortasının geliş 

amacını oluşturan kapsamamasını, yüzde 94’ü Türkiye’de daha kaliteli hizmet alabileceği 

beklentisini, yüzde 89’u kendi ülkesinde yüksek bakım maliyetini, yüzde 72’si ülkelerinde bekleme 

sürelerinin yüksekliğini gerekçe göstermiştir. 

Hastaların Türkiye’de tedavi olmayı tercih etmelerinin nedeni olarak ise: hastaların yüzde 30’unun 

ülkeleri ile Türkiye arasındaki mesafesini, yüzde 73’ü diğer alternatiflere göre Türkiye’nin maliyet 

avantajını, yüzde 58’inin Türkiye’deki turizm imkânlarını, yüzde 87’sinin kültür ve din 

ortaklıklarını, yüzde 97’sinin hastanenin klinik başarı ve kalite konusunda ününü, yüzde 10’unun 

hastanenin akredite olmasını, yüzde 14’ünün hastanenin ABD veya Avrupa’daki hastanelerle 

arasındaki protokolün olmasını, yüzde 95’inin hastanede çalışan hekimlerin uluslararası tecrübesini, 

yüzde 53’ünün hastanenin fiziki şartlarını, yüzde 60’ının açıkça tanımlanmış ve tartışılmış bakım 

planı ve fiyatını gösterdikleri görülmüştür.  

Ayrıca medikal turizm hastalarına hedef ülke tercihini belirleyen faktörler ve tedavi olma gerekçeleri 

sorularak bu hususlarda değerlendirme yapılmıştır.   

Sonuç: Medikal turizm alanında faaliyet gösteren hastanelerin hastalarının önem verdikleri hususları 

belirlemeleri ve çabalarını o yönde yoğunlaştırmaları hayatidir. Bu kapsamda kolay ve güvenli bir 

yöntem olarak öne çıkan önem-performans analizi yaygın şekilde kullanılabilecektir. Böylelikle 

mikro seviyede hastanelerin ve makro seviyede sektörün strateji belirlemesi için elverişli bir 

yaklaşım sağlayabilecektir.  
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Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversite Hastanesi Örneği 

Abdullah Çetin YİĞİT
1
, Murat AÇIKGÖZ

2
, Yiğit Aras YİĞİT

3 

1
 Yrd. Doç. Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, cyigit2002@yahoo.com 
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AMAÇ: Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde faaliyet gösteren Yakındoğu 

Üniversitesi Hastanesinde sağlık hizmeti sunan hemşirelerin hasta güvenliği konusunda bilgi 

düzeylerinin ölçülmesi ve görev yaptıkları hastanedeki hasta güvenliği etkinliğinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır.      

ÖNEM: Bu çalışma sonucunda elde edilen bulguların aşağıda belirtilen yararları sağlayacağı 

düşünülmektedir;  

*Hasta güvenliği kültüründe hemşirelerin rolünün çok fazla olduğunun vurgulanması, 

*Hasta güvenliği kültürü geliştirme çalışmalarına hemşirelerinde aktif bir şekilde katılması ile hasta 

güvenliği kültürünün daha etkin bir şekilde gerçekleşeceği, 

ARAŞTIMA YÖNTEMİ: Bu araştırma, betimsel nitelikte genel tarama modeli an ’sal bir alan 

araştırmasıdır. 

Yakındoğu Üniversite Hastanesinde toplam 151 hemşire görev yapmaktadır. 23.03.2015-22.05.2015 

tarihleri arasında hastane görev yapan 100 hemşireye ulaşılmış ve bunlardan 71’inden geri dönüş 

sağlanmıştır. Anılan hemşirelere Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı (Agency for 

Healthcare Research and Quality  - AHRQ) nın “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” 

uygulanmıştır. Hasta güvenliği hastane anketi 5’li likert ölçeğinden oluşmaktadır. 

BULGULAR: Hemşirelerin sosyo-demografik faktörlere göre dağılımı incelendiğinde; Buna göre 

araştırma kapsamına 71 hemşire alınmıştır. Örneklem Grubunun medeni durumuna bakıldığında; 

%56,3’ü ‘’ Evli’’ %43,7 sinin ‘’Bekar’’ olduğu saptanmıştır. Yaş gruplarına bakıldığında;                  

% 42,3’nün ‘’18-27 yaş grubunda’’ % 32,4’ü ‘’28-30 yaş grubunda’’ ve %25,4’ünün ‘’30+ yaş 

grubunda’’ oldukları belirlenmiştir. Eğitim durumu açısından incelendiğinde; %42,3’ünün “Sağlık 

Meslek Lisesi”, %43,7’sinin “Ön lisans/lisans”, %35,2’sinin “Lisans” ve %14,1’nin ise 

“Lisansüstü/Doktora” mezunu oldukları görülmektedir. 

Hemşirelerin görev yaptıkları hastanedeki pozisyonlarına bakıldığında; % 47,9’nun’’ Kadrolu 

Hemşire’’, %52,1’nin ise ‘’Sözleşmeli Hemşire oldukları’’ belirlenmiştir.  

Hasta güvenliği kültürü toplam 7 boyutta incelenmiştir. Bunlar; 

*Hemşirelerin birimlerindeki hasta güvenliği, 

*Yöneticilerin hasta güvenliği ile ilgili tutumları, 

*Hasta güvenliği iletişimi, 

*Hasta güvenliği ile ilgili raporlama sıklığı, 

*Hemşirelerin hastane genelinde hasta güvenliği, 

*Hemşirelerin çalıştıkları birimde hasta güvenliği, 

mailto:disci66@gmail.com
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*Son 12 ayda raporlanan olay sayısı ile ilgili yüzdelikler, 

Hemşirelerin çalıştıkları birim ile ilgili hasta güvenliği kültürü toplam 18 soru olarak ölçümlenmiş 

Genel ortalama “3,68” olarak gerçekleşmiştir. 

Yöneticilerin hasta güvenliği ile ilgili tutumları 4 soru ile ölçümlenmiş Genel ortalama ‘‘2.81’’ 

bulunmuştur.  

Hasta güvenliğine yönelik iletişim ortalamaları 5 soru ile ölçümlenmiş bu ölçümleme sonucunda 

Genel ortalama ‘‘3,21’’ olarak saptanmıştır.  

Hasta güvenliğine yönelik olayların rapor edilme sıklığı ortalamaları 3 soru ile ölçümlenmiştir. 

Genel ortalama ‘‘3.26’’ dır.  

Hemşirelerin çalıştıkları hastanede hasta güvenliği ile ilgili konulara katılma ortalamaları 11 soru ile 

ölçümlenmiştir.  Bunun sonucunda en yüksek ortalama ‘‘4,16’’ ile ‘‘hastaların bakımı için birlikte 

iyi çalışılır’’ ve ‘‘4,00’’ ile ‘‘birimler arasında birlikte çalışmayı gerektiren işbirliği vardır’’ ve 

‘‘3,94’’ile ‘‘yönetimin faaliyetleri hasta güvenliğinin öncelikli olduğunu gösterir’’ almıştır. En düşük 

ortalama ise ‘‘1,10’’ ile  ‘‘nöbet değişiminde hasta ile ilgili bilgiler çoğu zaman kaybedilir.’’ ve 

‘‘1,27’’ ile  ‘‘hastalar bir üniteden diğer üniteye götürülürken bazı şeyler kaybedilir’’ olarak 

saptanmıştır. Buda bize hastane içindeki üniteler arasında işbirliği ve iletişimin kuvvetli olduğunu 

göstermektedir. 

Hemşirelerin hasta güvenliği konusunda çalıştıkları birimi değerlendirme durumu ilk sırayı %7,0 ile 

‘‘mükemmel’’, ikinci sırayı % 46,5 ile ‘‘çok iyi’’ almaktadır.  

Son 12 ayda raporlanan olay sayısına baktığımızda hiç raporlanmayan olay sayısı  ‘%28,2’’ 1-2 olay 

raporu ‘‘ % 40,8’’ve %31,0 ile 3 ve üzeri olay raporu olduğu saptanmıştır. 

Yaş ile “yapılacak çok iş olduğunda ve çabucak yapmak için kriz modunda çalışırız” arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark (p=,050 >  p= ,028) bulunmuştur. 

Yaş ile “diğer bölümlerden gelen kişilerle çalışmak hoş karşılanmaz” arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark (p=,050 > p= ,048) bulunmuştur. 

Eğitim durumu ile “Yapılacak çok iş olduğunda ve çabucak yapmak için kriz modunda çalışırız” 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark (p= ,050 > p= ,032) bulunmuştur.  

Hemşirelerin hastanede çalışma süreleri ile ‘‘son on iki ayda raporlanan olay sayısı’’arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p= ,050 > p=, 0,13) bulunmuştur.  

SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelerin kurumlarında gerçekleştirilen hasta güvenliğine yönelik 

uygulama ve çalışmalarına katıldıklarını, bu katılma durumlarının hemşirelerin hasta güvenliği 

yönündeki yaklaşımlarını olumlu etkilediği, hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta 

güvenliğine yönelik uygulama ve çalışmalar konusunda farkındalıklarının bulunduğu, hasta 

güvenliği uygulamalarına aktif olarak katıldıkları ve çalıştıkları birimde hasta güvenliği ile ilgili 

problemlerin olmadığı, üniteler arasında iletişimin iyi olduğu hasta güvenliği uygulamalarını çok iyi 

olarak nitelendirdikleri saptanmıştır. 

*Hemşirelerin kurumlarında gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamaları ve çalışmalarının 

hemşirelerin bu konudaki yaklaşım ve bakış açılarına olumlu yönden katkı sağladığı için, kurumlarda 

oluşturulan hasta güvenliği uygulamalarına ve çalışmalarına hemşirelerin aktif olarak rol almasının, 
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 *Hemşirelerin hasta güvenliği konusunda ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasında rol ve 

görevlerinin önemi düzenli eğitimlerle vurgulanmasının, 

*Kurumlarda hasta güvenliğine yönelik yapılan uygulama ve çalışmalarının önemli olduğu 

vurgulanmasının, 

*Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve kalıcı olabilmesi için sadece hemşirelerin değil kurum 

çalışanlarının tümünün sahiplenmesinin,  

*Hemşirelerin yöneticilerin karara ve eylemlerini sorgulamakta kendilerini özgür hissetmemesi hasta 

güvenliği kültürünü olumsuz etkileyebileceğinden yöneticiler hasta güvenliğine yönelik kararlar 

alırken hemşirelerinde fikir ve önerilerini dikkate almasının, 

*Hemşireler yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissetmekte, yaptıkları hataların 

dosyalarında tutulmasında endişe duymaktadır. Bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem 

değil, olayla ilgili kişi şikâyet ediliyor duygusu bulunmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için 

raporlanan olaylarda hemşireler cezalandırılmamalı ya da yanlış tepki görmemelidirler.  Eğer bu 

şekilde bir geri bildirim olursa hasta güvenliği hiçbir zaman gelişmez bunun aksine rapor tutan 

hemşirelere ödüllendirme sistem oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşire, Hasta Güvenliği Kültürü, Sosyo 

Demografik Faktörler, Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi, Yöneticiler 
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Açısıyla Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi  
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Araştırmamız, akredite olmuş özel bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının hasta 

güvenliği konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmamız, 2014 yılında 

İstanbul’da JCI akreditasyonuna sahip özel bir üniversite hastanesinde çalışan 1636 sağlık çalışanı ile 

gerçekleştirildi. Veri, Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı tarafından geliştirilen hasta güvenliği 

kültürü hastane anketi ve çalışanların kişisel ve çalışma yaşamına ilişkin bulgularının tespitine 

yönelik anketlerle toplandı. Ankete toplam 561 sağlık çalışanı cevap verdi. Toplanan veriler, 

tanımlayıcı istatistiklerle özetlendi. Araştırmamıza en çok katılım sağlayan meslek grupları sırasıyla, 

hekimler, hemşirelik hizmetleri çalışanları ve hasta hizmetleri çalışanlarıdır. Araştırma sonucunda 

sağlık çalışanlarının en yüksek olumlu görüş beyan ettiği hasta güvenlik boyutu ekipler içinde takım 

çalışması boyutu (%72), en düşük boyutun ise personel sağlama boyutunun (%24) olduğu bulundu. 

Amaç: Araştırmamızın amacı akredite olmuş özel bir üniversite hastanesinde doğrudan veya dolaylı 

yönden hasta güvenliğine etki edebilecek sağlık çalışanlarının hasta güvenliğine ilişkin görüşlerini 

değerlendirmektir. 

Önem: Günümüz dünyasında her sektörde alternatiflerin artması ve hizmet ve ürün hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olunmasıyla birlikte, tüketici tercihleri de değişmektedir. Bu da, hizmet 

sunucuların daha kaliteli, daha güvenli ve daha uzun ömürlü ürün/hizmet üretmesini zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle sağlık sektörü gibi insan hayatının söz konusu olduğu hizmet sektöründe, 

kalitenin arttırılma gereksinimi kaçınılmazdır. Sağlık hizmetlerinde kalite; doğru hastaya, doğru 

tedavinin, doğru zamanda, hastanın ödeyebileceği uygun maliyetle sunulmasıdır. Kalitenin 

sağlanabilmesi adına ülke bazında benimsenen sağlık politikalarının yanı sıra kurumlar, ulusal veya 

uluslararası örgütlerden akreditasyon hizmetleri alarak hem hasta potansiyellerinde artışı hem de 

genel hasta güvenliği düzeylerinde iyileşmeyi amaçlamaktadır.  

Hasta güvenliği kavramının oluşturulmasının temel dayanağı, çalışanların bu konuda 

bilinçlendirilmesi ve güvenlik parametrelerinin sağlık kurumu içerisinde uygulatılabilmesidir. Bu 

kavramların geliştirilmesindeki en önemli unsuru, hastane üst yönetimleri tarafından desteklenen 

kalite ve hasta güvenliği çalışmaları oluşturmaktadır.  

Günümüzde gelişmiş ülkeler, sağlığı geliştirici stratejileri belirlemenin yanı sıra tıbbi hataları 

önlemeye yönelik kapsamlı çalışmalar geliştirmektedir. Bunun önemli örneklerinden biri ülkemizde 

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sağlıkta kalite standartlarıdır. Bu standartlar ile amaçlanan 

temel hedef, hasta güvenliğinin sağlanması ve güvenli hastanelerin oluşturulmasıdır. Standartlar 

doğrultusunda, sağlık kurumlarında kalite ve hasta güvenliği komitelerinin belirli aralıklarla 

toplanarak mevcut hasta güvenliği düzeylerinin değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 

ülke bazında gerçekleştirilen hasta güvenlik ihlallerinin gönüllülük esas alınarak “Güvenlik 

Raporlama Sistemi”ne (GRS) iletilmesi sağlanmıştır. Hasta güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri de, akreditasyon kuruluşlarının oluşturulmasıdır. Bu 

kuruluşlarla birlikte güvenli hasta bakımı için uyulması gereken standartlar belirlenmiştir. Joint 

Commission International (JCI) akreditasyon kuruluşunun belirlemiş olduğu hasta güvenlik hedefleri 

tüm dünyaca bilinmektedir. Uluslararası boyutta verilebilecek bir diğer önemli hasta güvenlik 
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çalışması ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) 

kurumunun geliştirmiş olduğu hastane güvenlik kültürü anketidir. Hastane güvenlik kültürü anketi 

uluslararası boyutta birçok dile çevrilerek uygulanan referans anket konumuna gelmiştir. 

Araştırmamızda kullanılacak AHRQ hastane güvenlik anketi ile sağlık çalışanlarının hasta güvenliği 

konusundaki görüşleri belirlenerek, araştırmanın gerçekleştirildiği sağlık kuruluşunda hasta 

güvenliğine önerilerde bulunulması hedeflenmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Araştırmamızın evrenini, İstanbul’da 2016 yılında JCI tarafından akredite 

edilmiş özel bir üniversite hastanesinde araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde aktif olarak çalışan 

ve ankete katılmayı kabul eden 1636 sağlık çalışanı oluşturdu. Araştırmanın örneklemini kota 

örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen toplam 561 sağlık çalışanı oluşturdu. Veriler, 2016 yılının 

Mart-Nisan aylarında, Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı tarafından geliştirilen hasta güvenliği 

kültürü hastane anketi ve çalışanların kişisel ve çalışma yaşamına ilişkin özelliklerinin yer aldığı 

anket kullanılarak toplandı. 

Araştırmamızda toplanan veriler, SPSS v.22 ve AHRQ tarafından geliştirilen “Hospital Survey Excel 

Tool 1.6 v2” ile analiz edilerek değerlendirildi. Çalışmamızdan elde edilen veriler, tanımlayıcı 

istatistiklerle özetlendi. Hasta Güvenliği Anketinde bulunan 12 boyuta verilen cevapların 

ortalamaları alınarak skorlar hesaplandı. Örneğin, “Örgütsel öğrenme – sürekli iyileştirme” boyutu 

için A6, A9 ve A13 sorularına verilen “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinin 

ortalaması kişilerin bu sorulara katılım yüzdelerini ifade etmektedir. A6 sorusunun katılım yüzdesini 

%60, A9 sorusunun katılım yüzdesini %70 ve A13 sorusunun katılım yüzdesini %50 olarak 

varsayarsak kişilerin “Örgütsel öğrenme – sürekli iyileştirme” boyutuna katılım yüzdesi (%60 + %70 

+ %50 ) / 3 = % 60’dır. Boyutların katılım yüzdelerinin hesaplanmasında, araştırmaya katılan tüm 

sağlık çalışanları çalışmaya alındı. Boyutlardaki ters ifadeli sorular için tersine kodlama yapıldı. 

Bulgular: Çalışanların %90’ı işe başlamadan önce kurumsal oryantasyon eğitimi almıştır. 

Çalışanların %72’sine göre çalıştıkları kurumda hasta güvenliği yeterli düzeyde sağlanmaktadır. 

Hasta güvenliği boyutları arasında en yüksek pozitif cevabın verildiği boyut “Ekipler İçinde Takım 

Çalışması” boyutudur. Çalışanların %55’i bu kurumda hasta güvenliği komitesinin mevcut olduğunu, 

%43’ü ise bilgisinin olmadığını belirtti. Çalışanların %57’sinin kurumda yürütülen kalite 

çalışmalarında aktif olarak yer almak istedikleri, %57,4’ünün ise hasta güvenliği konusunda daha 

önceki çalıştıkları kurumlarda eğitim aldıkları belirlendi. Daha önce çalıştıkları kurumlarda hasta 

güvenliği ile ilgili bir komitede yer alma dağılımlarına bakıldığında %84’ünün hasta güvenliği ile 

ilgili bir komitede yer almadığı görülmüştür. 
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Sonuç: Çalışanların %90’ının işe başlamadan önce kurumsal oryantasyon eğitimi almış olduğu 

bulgusu, literatürle uyumlu değildir. Bunun temel sebepleri, araştırmamızın yapıldığı kurumda 

“Kalite ve Hasta Güvenliği” eğitimlerinin kurumsal oryantasyon eğitimi ile entegre bir şekilde 

verilmesi, eğitimlerin organizasyon ve takibinden sorumlu ayrı bir bölümün bulunması ve kişilerin 

kurumsal oryantasyon eğitimlerini almadan çalışma alanlarına gönderilmemesidir.   

Araştırmanın gerçekleştirildiği kurumun açılış tarihinden itibaren Kalite ve Hasta Güvenliği 

Komitesi’nin mevcut olduğu düşünüldüğünde, çalışanların yaklaşık yarısının bu durumundan 

varlığından haberdar olması, kurum içi haberleşme ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 

çalışanların bilgilendirilmesi konusunda problem yaşandığını düşündürmektedir. Kalite 

çalışmalarında yer almak isteyen %56,9’luk kesim, mevcut insan gücünden iyileştirme çalışmaları, 

denetim faaliyetleri gibi kalite çalışmalarında aktif olarak yararlanabilme potansiyeline işaret 

etmektedir. 

Hataların raporlanma sıklığının düşük olmasının en önemli nedenleri kişilerin ceza, kınanma ve 

çalışma ortamında ifşa edilme gibi korkulara sahip olması düşünülmektedir. Olay raporların aktif 

kullanımının sağlanması amacıyla kullanıcı dostu olan ve kişi kimliğinin belli olmadığı elektronik 

sistemlere tüm kurumlarda geçilmesi önerilebilir. 

En yüksek olumlu cevap ortalamasına sahip hasta güvenlik boyutu, ekipler içinde takım çalışması 

olmuştur. Boyutu oluşturan sorular incelendiğinde, birimdeki kişilerin birbirlerine destek olduğu ve 

birbirlerine karşı saygılı davrandıkları yorumları yapılabilir. Boyutlar arasında en düşük olumlu 

cevap ortalaması personel sağlama boyutuna aittir. Bu boyutu oluşturan sorular incelendiğinde, 

kurumda mevcut iş yükünü kaldırabilecek sayıda çalışanın bulunmadığı, çalışanların olması 

gerekenden daha fazla süre çalıştığı, kullanılan geçici/aracı çalışan sayısının olması gerekenden fazla 

olduğu ve çok fazla işin yapılması gerektiği durumlarda kalite kaybı göze alınarak kriz modunda 

çalışıldığı yorumları yapılabilir. Sağlık sektöründe süregelen nitelikli çalışan ihtiyacının tam 
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anlamıyla karşılanamaması sorununun çözümünde, sağlık üniversitelerine daha kapsamlı teşvikler 

verilmesi düşünülebilir.  

Bu çalışmanın daha büyük örneklemle özellikle yönetici grubunu da dahil ederek yenilenmesi yararlı 

olacaktır. Ayrıca, sağlık hizmetleri sisteminin önemli parametrelerinden biri olan “Hasta Güvenliği” 

alanında uzmanlaşmış insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans programı açılabilir.   
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, sosyal sermaye, bilgi yönetimi ve hasta güvenliği uygulamaları 

arasındaki ilişkiyi kamu ve özel hastanede çalışan hemşirelerden anket yöntemiyle elde edilen veriler 

ışığında ortaya çıkarmaktır.  

 

Önem: Sağlık kurumları yönetimi literatüründe sosyal sermaye (Salvatore 2006, s.213-222; Waisel, 

2005 s.1305-1310; DiCicco-Bloom, Frederickson, O'Malley, Shaw, Crosson , Looney, 2007, s.13-

24; Hoelscher , Hoffman, Dawley, 2005, s.103-109; Hofmeyer, Marck 2008, s.145-151),   bilgi 

paylaşımı (Jabr, 2007, s.248-260; Ryua, Hob, Hanb, 2003, s.113-122; Gider, Ocak, Top, 2015, s. ; 

Köseoğlu, Gider, Ocak, 2009 s.215-243;  Gebretsadik,  Mirutse,  Tadesse,  and Terefe,  2014, s.241-

246) ve hasta güvenliği (Mikusova vd. 2012; Stride vd. 2012; Stavrianopoulos 2012; Laurene vd. 

2012; Tabrizchi ve Sedaghat, 2012) konularını ayrı ayrı ele alan birçok çalışma ile 

karşılaşılmaktadır. Bu üç kavram arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmaların literatürde (Chang, 

Huang, Chiang, Chiu-Ping Hsu & Chang, 2012, s.1793-1803) çok az olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla sağlık kurumları yönetimi literatüründe bu konulara ilişkin çok önemli bir bilgi 

birikiminin olmadığı ve önemli bir boşluğun var olduğu iddia edilebilir. Bu alanda bilgi 

yetersizliğinin giderilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu çalışmada, örneklem olarak kamu ve 

özel sektör hastanesinde çalışan hemşireler tercih edilmiştir. İşlevsel bağımlılığın çok yüksek olduğu 

sağlık kurumlarında hasta güvenliği için temel olan öğrenme ve problem çözme de dahil olmak üzere 

birçok arzulanan yönetsel çıktıların sonuçları sağlık profesyonelleri arasındaki bilgi paylaşımı ile 

ilintili olduğu ileri sürülebilir.  Chang ve ark. göre (2012, s.1793) sosyal sermaye (sosyal etkileşim, 

güven ve paylaşılan vizyon) direkt olarak örgüt içindeki bilgi paylaşımını desteklemektedir. 

 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada veri toplama aracı olarak; sosyal sermaye, bilgi paylaşımı ve 

hasta güvenliği boyutlarını kapsayan 21 soruluk bir anket kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel 

analizinde normal dağılıma uygunluk, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve farklılıkların 

karşılaştırıldığı önemlilik testleri yapılmıştır. Normal dağılım varsayımı yerine gelmediğinden non-

parametrik testlerden spearman korelasyon analizi, Mann Whitney- U testlerinden yararlanılmıştır.  

 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 190’ı kadın, 56’sı erkek olup 137’si dahili, 109’u ise 

cerrahi branşlarda çalışmaktadır.  Araştırmada kullanılan anketteki 21 soru ifadesi için güvenirlik 

katsayısı (iç tutarlık) 0,780 olarak bulunmuştur. Araştırmada ortalama skorlar 1 değerine yaklaştıkça 

ilgili boyut skorunun düşüklüğü, 5 değerine yaklaştıkça ise ilgili skorun yüksek olduğunu 

göstermektedir. Sosyal sermaye, bilgi paylaşımı ve hasta güvenliği ifadeleri ile boyutların genel 

görünümüne bakıldığında sosyal etkileşimin ortalama skoru 2,93;  güven boyutu skor ortalaması ise 

2,83;  paylaşılan vizyon ortalaması 3,12 ve bilgi paylaşımının skor ortalaması 3,20 skoru ile orta 

seviyede olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile bu araştırmada sağlık personeli arasında yüksek bir 

bilgi paylaşımı bulunamamıştır. Hasta güvenliği skor ortalaması 4,61 olarak hesaplanmıştır ve bu 

skorun yüksek bir skor olduğu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda sosyal sermaye, 

bilgi paylaşımı ve hasta güvenliği arasında çoğunlukla anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  En yüksek 

anlamlı ilişki güven ile paylaşılan vizyon arasında (r=0,734; p=0,000) bulunmuştur. Buna karşılık en 

düşük anlamlı ilişki bilgi paylaşımı ile sosyal etkileşim arasında (r=0,319; p=0,000) bulunmuştur. 

Araştırmada hastane mülkiyetine göre özel ve kamu hastanesinde çalışan hemşireler arasında sosyal 
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sermayenin alt boyutları olan sosyal etkileşim, güven, paylaşılan vizyon ile bilgi paylaşımı ve hasta 

güvenliği açısından grup ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuç, tüm boyutlar 

bakımından özel ve kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin çalıştıkları hastanenin mülkiyetine 

göre farklı değerlendirme yaptıklarını göstermektedir. Çalışılan birime göre hastanelerin dahili ve 

cerrahi branşları arasında sosyal sermayenin güven boyutu açısından anlamlı fark vardır. (Mann 

Whitney U=5970; p<0,05) 

 

Sonuç: Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hemşireler arasında yüksek düzeyde bilgi paylaşımının 

gerçekleşmediği görülmüştür. Hasta güvenliği performansının ise yüksek olduğunu söylenebilir. 

Sosyal sermaye, bilgi paylaşımı ve hasta güvenliği arasında anlamlı ilişkilerin varlığı söz konusudur. 

Sosyal sermayenin güven boyutu ile paylaşılan vizyon arasında yüksek düzeyde ilişkinin olması göze 

çarpmaktadır. Örgüt içerisinde güven ortamının sağlanmış olması çalışanların ortak vizyon etrafında 

toplanabileceklerini göstermektedir. Araştırmanın diğer önemli sonuçlarından biri ise,  hastane 

mülkiyetine göre araştırmaya katılan hemşireler arasında araştırılan boyutlar itibariyle yaklaşım 

farklılığının olmasıdır. Hemşireler çalıştıkları departmanlara göre de sosyal sermayenin güven 

boyutunda farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin hasta güvenliği konusunda tanılama, 

değerlendirme, izlem gibi basamaklarda karar verici olmaları nedeniyle hasta güvenliğini geliştirici 

faaliyetlerinde etkili verimli bilgiye paylaşıma gereksinim duydukları söylenebilir. Dolayısıyla 

sosyal sermayenin ana fikri olan sosyal etkileşim, güven ve paylaşılan vizyon gibi ortak anlayış ve 

sağlıklı iletişime sevk eden davranışlara yönlendirecek örgüt iklimi ve örgüt kültürü yaratılmalıdır. 

Hastane yöneticileri grup güveni ve ortak vizyon paylaşımını teşvik ederek bilgi paylaşımının 

artmasına katkı sağlayacak ve sonuçta da hasta güvenliği performansı olumlu yönde etkilenecektir. 
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Atalet Davranışının Hasta Güvenliği İle İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma  
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Amaç: Çalışma yaşamında etkinliği ve verimliliği artırabilmek noktasında insan unsurunun oldukça 

önemli olduğunun örgütler tarafından kabul edilmesiyle birlikte çalışanın işyerindeki performansını 

etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu faktörlerden biri de 

çalışanlarda görülen atalet halidir. Kelime anlamı olarak tembellik, yılgınlık, bitkinlik ve ağırkanlılık 

gibi anlamlara gelen atalet (http://www.tdk.gov.tr); günümüzde bireyleri olduğu kadar örgütleri ve 

nihai olarak da toplumları etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de hizmet 

sektörü ve bu sektörde çalışan bireyler üzerinde etkisi olduğu düşünülen atalet; hizmet sektörünün en 

aktif üyesi olan, sunduğu hizmet gereği oluşabilecek herhangi bir dikkatsizlik ve en ufak bir hatanın 

bile birebir insan hayatını etkilediği sağlık kurumları ve sağlık çalışanları için de oldukça önemlidir 

(Kaya & Yağcı, 2015). Sağlıkta kalite standartlarında da yer alan ve sağlık kurumlarının en temel 

ilkelerinden olan hasta güvenliğinin sağlanması için hastane ve çalışanları tarafından alınan 

önlemlerin tamamını ifade eden hasta güvenliği kavramı da çalışanların atalet halinden 

etkilenmektedir(Vural, Çiftçi, Fil, Aydın, & Vural, 2014). Bu bağlamda; çalışmada karşılıklı 

etkileşim halinde olduğu düşünülen sağlık çalışanlarında görülen atalet davranışı ile hasta güvenliği 

arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmış, bu amaçla Konya ilinde yer alan kamu ve özel 

hastanelerde çalışan hemşirelere anket uygulanarak hasta güvenliği ile atalet davranışı arasındaki 

ilişki saptanmaya çalışılmıştır. 

Önem: Hizmet sunumunda söz konusunun insan hayatı olması ve oluşabilecek herhangi bir hata ve 

dikkatsizliğin insan hayatına mal olacağı gerçeğiyle sıfır hata prensibiyle hareket etmek durumunda 

kalan sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanması noktasında yapılması gereken birtakım 

eylemler bulunmaktadır. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri içerisinde ele alınan bu eylemler 

hasta güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. 

Eylemleri gerçekleştiren sağlık çalışanlarında görülen atalet hali de hasta güvenliğini önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir (Kaya & Yağcı, 2015). Öyle ki, sağlık çalışanlarının eylem yeteneklerindeki 

yavaşlık, yılgınlık ve tükenmişlik durumları, sağlık kurumları tarafından benimsenen Uluslararası 

Hasta Güvenliği Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır 

(Çakmak, 2009). Buna bağlı olarak hasta güvenliğinin sağlanmasındaki önemli unsurlardan biri de 

hiç şüphesiz sağlık çalışanlarının atalet halidir.  

Araştırma Yöntemi: Sağlık çalışanlarının atalet davranışı ile hasta güvenliği arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu savından yola çıkan bu çalışma, Konya ilinde yer alan bir devlet ve üniversite 

hastanesinde çalışan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce N.E.Ü. Meram 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurulu ile çalışmanın yapıldığı kurumlardan yazılı izin alınmıştır. 

Ayrıca katılımcılardan da sözel onam alınmıştır. Araştırma, Temmuz-Ekim 2016 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. Çalışmada araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere yüz yüze görüşme 

tekniğiyle anket uygulanmıştır. Araştırmada, örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde şu formülden 

yararlanılmıştır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu , 1997) n = [N* t²* (p*q) ] / [d²*(N-1) + t²* (p*q)]. Söz 

konusu bu çalışmanın örneklem grubu 266 hemşire olarak hesaplanmıştır. Hemşirelere uygulanan 

anketler; demografik özelliklerin yer aldığı kişisel bilgi formu, hemşirelerde atalet davranışlarını 

ölçmek için kullanılan atalet ölçeği ve hasta güvenliği kültürü hastane anketinden (A,C,E,F) 

oluşmaktadır. Söz konusu atalet ölçeği; Liao, Fei ve Liu (2008) tarafından geliştirilmiş,  Türkçe alan 

yazında Çankaya (2010) ve Atalay (2013) tarafından  kullanılmıştır. Hasta güvenliğini ölçmek için 
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ise ABD’de Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı tarafından geliştirilen, Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Bodur ve Filiz (2009) tarafından gerçekleştirilen “ Hasta 

Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 

SPSS istatistik programı kullanılmış olup, tanımlayıcı istatistikler ile atalet davranışı ile hasta 

güvenliği arasında ilişkinin olup olmadığını ölçümlemek üzere korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Güvenirlilik analizi sonucu, atalet ölçeğinin öğrenme alt boyutunun güvenirliliği 0.76, 

hasta güvenliği ölçeğinin hastane boyutunun (F) güvenirliliği ise 0.81 bulunmuştur. Katılımcıların 

%75’i kadın, %25’i erkektir. %74’ü evli ve % 58’i ise üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Ayrıca 

%20’si lisans ve %44’ü lisans mezunudur. Yaş ortalaması 33 olarak bulunmuştur. Hemşireler % 31 

dahili, %31 cerrahi ve %38 diğer (acil, yoğun bakım, ameliyathane, karma klinikler, kan merkezi, 

eğitim birimi vb.) birimlerde çalışmaktadırlar. Hemşireler hasta güvenliğini birim olarak %10 

mükemmel, %33 çok iyi, %45 kabul edilebilir, %10 zayıf ve %2 başarısız olarak 

değerlendirmişlerdir. Söz konusu analizler neticesinde hemşirelerdeki öğrenme atalet davranışı ile 

hasta güvenliğinin hastane alt boyutu (F) arasında negatif ve orta düzeyde (r= -0.393, p< 0.01) bir 

ilişki tespit edilmiştir. 

Sonuç: Hemşireler çalıştıkları birimlerin hasta güvenliği ile ilgili çalışmalarını en fazla “kabul 

edilebilir” düzeyde değerlendirmektedirler. Ayrıca hemşirelerdeki bilgi ataletine dair davranışların 

hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği arasında da negatif ve orta düzeyde bir ilişki 

bulunmaktadır. Yani hemşirelerdeki bilgiye dayalı atalet hali azaldıkça hasta güvenliği ile ilgili 

hastane yönetimin çalışmaları artış gösterecektir.  

Sonuç olarak; atalet hali içinde olan sağlık çalışanlarının tıbbi hata gösterme eğilimi daha fazladır. 

Buna ilave olarak; atalet halindeki sağlık çalışanı, hizmet verdiği hastasının çeşitli sağlık 

problemleriyle karşılaşmasına sebep olabileceği gibi, üyesi bulunduğu sağlık kurumunun da atalet 

halinden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlarla karşılaşmasına neden olabilecektir. Bu bağlamda 

sağlıkta kalite standartları gereği de sağlık kurumlarının, hasta güvenliğini sağlamak noktasında en 

önemli kaynağı olan sağlık çalışanlarının atalet halinden sıyrılmaları için gerekli önlemleri almaları 

gerekmektedir. 

Kaynakça:  
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Amaç: Hastalar, sağlık kuruluşlarından sağlık sorunlarının çözümü yanı sıra, “Hizmetten Genel 

Olarak Faydalanmak, Bilgilendirilmek, Sağlık Kuruluşunun Personelini Seçmek ve Değiştirmek, 

Mahremiyetine Özen Gösterilmesini İstemek, Rızasının Alınmasını, Güvenli Ortamda Sağlık 

Hizmetini Almak, Saygınlık Görmek, Rahatlık, Ziyaret ve Refakatçi bulundurmak isterler 

(https://hastahaklari.saglik.gov.tr, 27.09.2016). Bu istekler hasta haklarının temelini oluşturur. 

Hastalar almış oldukları sağlık hizmetinde sorunla karşılaştıklarında çözüm için Hasta İletişim 

Birimine başvururlar.  

 

Bu çalışmada hastaların karşılaşmış oldukları sorunların hasta hakları ile ilintisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Ülkemizde Hasta Hakları, 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Son olarak 08 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de Hasta Hakları 

Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda Hasta Hakları Yönetmeliği; Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Sağlık Durumu İle 

İlgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası, Tıbbi 

Araştırmalar, Diğer Haklar, Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları ve Son Hükümlerden 

oluşmuştur (Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998:23420).  

Hasta ve yakınlarının sağlık kuruluşlarından aldıkları hizmetle ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar 

hak olarak ortaya çıkmaktadır (Barın ve Ark., 2013). Hasta Hakları Yönetmeliği’nin müracaat, 

şikâyet ve dava hakkı bölümünde; Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali 

halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır” denilmektedir 

(Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998:23420). 

Hasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını 

tarif eden bir kavramdır (Hatun, 1999). Sağlık hizmetinin sunumunda Hasta hakkı odaklı hizmet 

sunmak, hizmet alan bireylerin memnuniyeti açısından önem arz etmektedir. 

Önem: Bu çalışmada, Hasta İletişim Birimine hasta ve hasta yakınları tarafından yapılan 

başvuruların, hangi hasta hakları arasında nasıl bir dağılım gösterdiğini ortaya koymaktır. 

 

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2016 yılının ilk altı ayında Erciyes 

Üniversitesi Hastaneleri Hasta İletişim Birimine yazılı olarak bırakılan başvuruların hasta hakları ile 

ilişkisi araştırılmıştır. Toplam 133 başvuru bildirimi yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 paket 

programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde, yüzde dağılımı ve pearson ki-kare testi 

uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi P<0.01 kabul edilmiştir. 

 

Bulgular: Yapılan başvurular da en fazla Erkekler % 70.7, 31-50 Yaş Aralığında olanlar % 41.4, 

Kayseri İçinden Gelenler % 73.8, eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde % 50.0 Yüksekokul 

ve Üzeri, Bilgi Kaynağına göre Hasta İletişim Birimine yapılan başvurular % 86.5’tir. Ayaktan 

mailto:aynuryucel@erciyes.edu.tr
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Hizmet Alanlar  % 69.2, Poliklinik Hizmetlerinden Şikayetçi Olanlar % 48.1, Başvurunun nedenine 

göre İletişim Kaynaklı Şikâyetler % 35.3’dir. Kişiye Bağlı Olmayan Başvurular ise % 33.8’dir.  

Başvuruların cinsiyete göre dağılımı; % 70.7’si Erkek, % 29.3’ü Kadın’dır. 18-30 Yaş Aralığında 

başvuranlar % 25.0, 31-50 Yaş Aralığı % 57.3, 51 ve Yukarı Yaş Aralığı ise %17.7’ dir. Kayseri 

Merkezden gelenler % 73.8, Kayseri İlçelerinden Gelenler % 5.4, Kurum İçinden Başvuran % 1.5, İl 

Dışından Gelenler % 19.2’dir. Eğitim durumlarına göre; İlköğretim % 16.7, Ortaöğrenim % 33.3, 

Yükseköğrenim % 50.0 dir. 

Hasta hakları açısından; Hizmetten Genel Olarak Faydalanmaya bağlı başvurular % 48.9, Saygınlık 

Görme % 27.8, Güvenli Ortamda Sağlık Hizmetini Alma % 7.5, Bilgilendirme ve Bilgi İsteme % 

6.0, Rahatlık % 6.0, Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma % 2.3, Sağlık Kuruluşunun Personelini 

Seçme ve Değiştirme % 0.8 ve Mahremiyet ise % 0.8’ dir. 

Meslek grupları içerisinde; Bilgilendirme ve Bilgi İstemeye bağlı başvurular % 50.0 ile Hekimler, % 

37.5 Kişiye Yönelik Olmayan Başvurular, % 12.5 Birim Çalışanlarına Yöneliktir. Bilgilendirilme, 

aynı zamanda, temel hasta haklarından birisidir (Kavuncubaşı, 2000:300). Hasta, durumunu, 

başından neler geçtiğini, ne kadar süre bu şekilde kalacağını, ne tür tedavi sürecinden geçeceğini 

merak etmektedir (Esatoğlu 1997). Sağlık personelinin iyi iletişim kuramaması, genellikle hastaya 

durumu ile ilgili yeterli bilgi verememe ve hasta ile gerekli iletişim ve etkileşime girememekten 

kaynaklanmaktadır (Atalay, 1992:73). Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi hasta hakkı 

açısından önem arz etmektedir. 

Saygınlık görememe en fazla % 35.1 Sekreterler, % 29.7 Hekimler, % 13.5 Hemşire, % 13.5 

Güvenlik Görevlileri, % 2.7 Hastabakıcı,  % 2.7 Teknik Personel, % 2.7 Birim Çalışanlarıdır. Sağlık 

çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki şiddetin öncelikli kaynağının kötü iletişim ve yanlış 

anlamadan kaynaklıdır (Yıldırım ve ark., 2011). Hekimlerin kişilerarası ilişki (interpersonal 

relationship) becerisi, hasta tatminini etkileyen en önemli faktördür (Bertakis 1991:178). Hastalar, 

hekimlerin verdikleri hizmetin kalitesini değerlendirirken, hekimin uzmanlık bilgisinden daha çok 

dinlenme, duyarlı olma, yeterli zaman ayırma, nezaket ve saygı gösterme gibi davranışlarını göz 

önünde tutmaktadırlar (Cromarty 1996). Hasta ve hasta yakınlarının saygınlık görmesi, memnuniyeti 

artırmaktadır. 

Hizmetten genel olarak faydalanamama nedeni % 41.5 İşleyiş, % 18.5 İletişimsizlik, % 9.2 

Bürokratik İşlemler, % 6.2 Görev İhmali, % 4.6 Muayene, % 4.6 Tetkik, % 4.6 Tedavi,  % 3.1 

Bilgilendirme Eksikliği, % 3.1 Layık Olduğu Hizmeti Alamama, % 1.5 Tedaviye Uygunsuzluk, % 

1.5 Aldığı Hizmetin Yetersiz oluşudur.  

Bölümler bazında; Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama ise en fazla Genel Dahiliye Polikliniği 

% 20.0, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği % 18.5, Dermatoloji Polikliniği ise % 13.8 dir.  

Hasta Hakkı ile Eğitim (P=0.00), X
2
=65.131, Meslek Grubu (P=0.00), X

2
=54.548, Başvurunun 

Konumu (P=0.00), X
2
=43.590, Başvurunun Konusu (P=0.00), X

2
=140.030, Başvurunun Nedeni 

(P=0.00), X
2
=188.915 ve Başvurunun Açılımı (P=0.00), X

2
=89.389 arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. 

Sonuç: Hasta hakkı açısından değerlendirildiğinde, Hizmetten Genel Olarak Faydalanma ve 

Saygınlık Görmeye bağlı başvurular çoğunluktadır. Bilgilendirme ve Bilgi İstemeye bağlı 

başvurularda hekimlere daha fazla görev düşmektedir. Saygınlık Görmeye bağlı başvuruların 

sonucunda, sekreterlere iletişim ağırlıklı eğitimler verilmelidir. Genel Dâhiliye, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum ile Dermatoloji Polikliniklerinin işleyişleri gözden geçirilerek yeniden düzenleme 



 

272 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

yapılmalıdır. Sağlık kuruluşundaki çalışanlara, hasta haklarının önemi ve gerekliliği konusunda bilgi 

düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır.    
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İş Değerlemede Puanlama Yöntemi İle  Özel Sağlık Kuruluşunda Bir Araştırma 

 

Funda AYDOĞAN
1 

1
 Yüksek Lisans Öğrencisi/ Bartın Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı/ fundaydogann@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, özel bir sağlık kuruluşunda adil ve dengeli bir ücret yapısının oluşturulması 

sırasında yararlanılan iş değerleme yöntemlerinden biri olan puanlama yöntemi ile işletmedeki tüm 

personelin işlerini değerlemek ve iş grupları oluşturmaktır. 

Bu çalışma Bartın ilinde hizmet veren özel bir sağlık kuruluşunda 34 personel ile gerçekleştirilmiş 

olup 34 iş değerlendirilmiştir. Araştırma, 12 faktörden oluşan iş değerleme formu ile 

gerçekleştirilmiştir. Puanlama yöntemi ile tüm personelin işlerinin değerlemesi sonucunda 6 iş grubu 

ortaya çıkmıştır. Uygulanan iş değerlemede en yüksek puan Genel Müdür’e en düşük puan ise Hasta 

Kayıt Görevlisi’ ne aittir. 

Amaç: Bu çalışmada sağlık işletmelerinde puanlama yöntemine uygun olarak birim yöneticilerinin 

puanlama yöntemi ile iş değerleme çalışmasını gerçekleştirerek adil bir ücretleme alt yapısının 

oluşturulmasını sağlamak üzere veri tabanını oluşturmak amaçlanmıştır.  

Önem: Günümüzde ücretlendirme insan kaynakları yönetiminde en önemli fonksiyonlardan biri 

haline gelmiştir. Bunda en önemli etkenlerden biri; piyasada yer alan nitelikli işgücünü işletmede 

çalışmak için cezbetmek, diğeri ise işletmedeki mevcut çalışanlar için adil bir ücret sistemi 

kurmaktır. Özellikle sağlık işletmeleri gibi kesintisiz 24 saat hizmet veren işletmelerde personelin 

memnuniyet ve motivasyonları işin akışını doğrudan etkilemektedir. Memnuniyet ve motivasyonu 

etkileyen önemli unsurlardan birisi de ücret kavramıdır. İşletmede adaletli ve dengeli bir ücret yapısı 

oluşturmak için tüm personelin işleri değerlendirilmiştir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma Bartın’da faaliyette bulunan özel bir sağlık kuruluşunda 34 personel 

ile gerçekleştirilmiştir. 

 12 faktörden oluşan iş değerleme formu ile işi yapan, ilk amir ve birim müdürünün faktörleri 

derecelendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Faktörlerde, en az 3 (üç) en çok 6 (altı) olmak üzere değişik 

sayıda derece bulunmaktadır. İş değerleme; sırası ile işi yapan, ilk amir ve birim müdürü tarafından 

işaretlendikten sonra değerlendirilmeye alındığında, her üç görevli de aynı dereceyi işaretlediyse, bu 

derecenin karşılığı olan puan derece-faktör tablosundan bulunmuştur. 12 faktörün alabileceği en 

yüksek puan 1000, en düşük puan ise 125'tir. Formu dolduran görevliler arasında mutabakat en 

önemli karar mekanizması olmuştur.  

 

Uygulanan Metodoloji: 

Yapılan işlemler için aşağıdaki adımlar sırasıyla kullanılmıştır. 

 

 İş Analizi Anketinin Gerçekleştirilmesi 

 İş Analiz Formunun Doldurulması 

 İş Tanımlarının Oluşturulması 

 Faktör,  Derece Tanımlarının ve Puanlamanın Hazırlanması 

 İş Değerleme Formlarının Oluşturulması 

Faktörler Ülsever’ in  iş değerleme faktörleri belirlemesinden oluşturulmuştur. Söz konusu faktörler 

Tablo 1’de görülmektedir. 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

275 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

Tablo 1: İş Değerlemede Faktörler 

FAKTÖRLER 

Faktör I     Öğrenim ve Bilgi 

Faktör II Tecrübe, Ön Yetişme 

Faktör III Fiziksel Zorlanma 

Faktör IV Zihinsel Zorlanma 

Faktör V Görev Türü 

Faktör VI Hataların Sonuçlarından Sorumluluk 

Faktör VII Gizlilikten Sorumluluk Olma 

Faktör VIII İş İlişkileri Ve İşbirliği Sorumluluğu 

Faktör IX Genel Yetenekler 

Faktör X Yöneticilik 

Faktör XI Bağımsız Çalışma 

Faktör XII Görevin Karmaşıklığı 

 

Tablo 2’de faktörler ve faktörlere ait yüzdeler ve puanlar görülmektedir. 

 

Tablo 2: Faktör, Puan ve Yüzdeleri 

Faktörler Yüzdesi Toplam 

Puanı 

Öğrenim ve Bilgi %12 120 

Tecrübe, Ön Yetişme %10 100 

Fiziksel Zorlanma %6 60 

Zihinsel Zorlanma %6 60 

Görev Türü %9 90 

Hataların Sonuçlarından Sorumluluk %7 70 

Gizlilikten Sorumluluk Olma %4 40 

İş İlişkileri Ve İşbirliği Sorumluluğu %5 50 
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Genel Yetenekler %4 40 

Yöneticilik %16 160 

Bağımsız Çalışma %9 90 

Görevin Karmaşıklığı %12 120 

                                                                           Toplam  1000 

 

Bulgular: Sistematik olarak gerçekleştirilen iş değerleme çalışmasının sonucunda önceden seçilen 

faktörlere uygun olarak yapılan faktör ve derece tanımlarıyla sağlık işletmesinde bir puan planı 

hazırlanmıştır. Böylelikle iş grupları ve iş sıralaması oluşturulmuştur. Yapılan puanlamalar sonucu 

ortaya çıkan söz konusu iş grupları ve iş sıralaması Tablo 3’da sunulmaktadır. Toplamda 6 grup 

ortaya çıkmıştır. İşlerin önemli bir oranının 3.grupta toplandığı görülmektedir. 
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Tablo 3: Ücret Grupları ve İş Sıralaması 

GRUP I 

Hasta Kayıt Görevlisi 

Vezne Görevlisi 

Ameliyathane Yardımcı Personeli 

GRUP II 

Destek Hizmetler Personeli 

Bilgi İşlem Personeli 

Teknik Hizmetler Personeli 

Poliklinik Asistanı 

Ameliyathane Teknikeri 

Odyometri Teknikeri 

GRUP III 

Laboratuvar Teknisyeni 

Kurumsal Tanıtım Görevlisi 

Halkla İlişkiler Görevlisi 

Resmi Muhasebe Görevlisi 

Ön Muhasebe Görevlisi 

Yataklı Servis Hemşiresi 

Anestezi Teknisyeni 

Radyoloji Teknisyeni 

Acil Servis Hemşiresi 

Yataklı Servis Sorumlusu 

Medikal Muhasebe ve Medula Görevlisi 

Poliklinik Hizmetleri Sorumlusu 

Ameliyathane Hemşiresi 

Ebe 

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu 

Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu 

GRUP IV 

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlusu 

Medikal Muhasebe ve Medula Sorumlusu 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu 

Kalite Yönetim Sorumlusu 

Muhasebe Ve Satın Alma Sorumlusu 

Teknik Hizmetler Sorumlusu 

Hemşire Hizmetleri Sorumlusu 

GRUP V 

İdari İşler Yöneticisi 

GRUP VI 

Genel Müdür 
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Sonuç: İş değerleme uygulaması ile sağlık sektöründe yer alan bir özel tıp merkezinin tüm 

personelin işleri değerlendirilmiştir. Önceden belirlenmiş faktörlere göre değerlendirilen işler 

aldıkları puanlara göre sıralanmış ve gruplandırılmıştır.  

 

Araştırmamızda ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Sağlık işletmesi iş değerlemesi sonuçlarını adil bir ücret yapısı kurmak üzere kullanmıştır. 

Yöneticiler kök ücretin ve kök ücretler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde iş değerleme 

sonuçlarından bir veri tabanı olarak yararlanmışlardır. Böylelikle örgütsel amaçların 

gerçekleştirilmesine en yüksek düzeyde katkıyı sağlayan işler belirlenmiş ve eşit işe eşit ücret 

yaklaşımı uygulanarak adil ücret yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Altı iş grubu oluşmuş olup, elde edilen bu sonuçlardan ücret yönetiminde iç eşitliği sağlamak için 

yararlanılabilir. Adil bir ücret yönetimi için piyasa ücret araştırması yaparak mevcut ücretlerin 

piyasaya uyumunun belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Bir süreç olarak dikkate alındığında iş 

değerleme çalışmaları her aşamasında sağlık işletmeleri için farklı katkı ve pozitif örgütsel etkiler 

oluşturacaktır.  

İş değerlemesi çalışması sağlık işletmesinde doğrudan işin verimini etkileyen ve istihdamda büyük 

önem taşıyan nitelik ve iş eşlemesinin de objektif bir biçimde sağlanmasına destek olmuştur. Söz 

konusu destek insan kaynakları biriminde işgören seçim sürecinin yeniden ve stratejik biçimde 

yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.  
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Kadın Çalışanlar ve Cam Tavan Üzerine Bir Araştırma
7
 

Gamze Kutlu
1
, Yasemin Akbulut

2 

1
 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, gkutlu@ankara.edu.tr 

2
 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, akbulut@health.ankara.edu.tr 

 

Amaç: Bu araştırma, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Ankara Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde görev yapan personelin, kadın çalışanlara yönelik cam tavana ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Önem: Yönetici konumunda çalışan kadınların belirli bir süreçten sonra yükselmelerini engelleyen 

faktörler cam tavan olarak adlandırılmaktadır (Örücü ve ark, 2007: 118). Başta cinsiyet olmak üzere, 

toplumun diğer kesimlerinde ırksal, siyasal, bedensel veya dinsel sebeplerle iş yaşamında üst 

pozisyonlara yükselmede ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar açıkça ifade edilemeyen veya 

görülemeyen engellerle karşılaşmaktadır. Cam tavan, makro düzeyde ele alındığında kadın 

çalışanların haklarının korunması, cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilmesi, eğitim ve işe alma gibi 

cam tavan engellerinde fırsat eşitliğinin oluşturulması gibi konularda devlet tarafından yasal 

düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile ortadan kaldırılabilir (United 

Nations, 2000; Korkmaz, 2014: 12). Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları engeller eğitim ve işe 

alınma aşamasında başlamakta ve işe alındıktan sonra da çeşitli şekillerde devam etmektedir. 

Bununla birlikte, hastane çalışanlarının yarısından fazlasını oluşturan kadınlar, üst düzey yönetim 

kademelerinde aynı oranda temsil edilmemektedir. Hastanelerde konu ile ilgili yapılan ulusal 

araştırmaların sınırlı sayıda olması (Doğru, 2010; Irmak, 2010; Aksoy, 2012, Öztürk ve Bilkay, 

2016) konunun önemini artırmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın evrenini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 

1952 kişi oluşturmaktadır.  Evreni temsil edecek yeterli örneklem büyüklüğünü bulmak için tabakalı 

örnekleme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda 348 kişi araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırma da verilerin toplanması için birincil veri toplama yöntemlerinden anket 

yöntemi kullanılmıştır. Hastanede çalışanların görüşlerinin belirlenmesinde, beş soru yer almaktadır. 

Kişisel bilgi formu ve kadın çalışanlara ilişkin önermeler, konu ile ilgili incelenen yerli ve yabancı 

birçok araştırmanın anketleri de göz önünde bulundurularak, araştırmacı tarafından oluşturulmuştur 

(Anafarta ve ark., 2008; Güldal, 2006; Buckmaster, 2007; Pfıster ve Radtke, 2009). Bu önermeler, 

“Cam tavan terimi kadınların üst düzey yönetim konumlarına yükselmelerini engelleyen görünmez 

bir bariyer olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre çalıştığım kurumun cam tavan sergilediğine 

inanıyorum”, “Kurumda kadın ve erkeklere yönelik eşit performans değerleme politikaları olduğuna 

inanıyorum”,“Sağlık kurumlarında kadınlara model olabilecek yeterli sayıda kadın yönetici olduğuna 

inanıyorum”,“Sağlık kurumlarında kadınların mesleki kariyerlerinde ilerlemelerine yönelik engeller 

olduğuna inanmıyorum”,“Kadınların kişisel bakım ve zarafet konusunda çok zaman harcamalarının 

iş yaşamına odaklanmalarını azaltır.” olarak belirlenmiştir. Araştırma grubu bu önermeleri 

“katılıyorum, katılmıyorum ve kararsızım” olarak cevaplandırmıştır. Araştırma grubunun yaşı, 

cinsiyeti ve öğrenim düzeyi ile beş önermenin arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular:  Araştırma grubunun %67,5’i kadın, %50’sinin 26-35 yaş grubunda ve %73’ü lisans ve 

lisansüstü mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırma grubunun yaşına göre kadın çalışanlara yönelik 

görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ
2
 = 14,062, p< .001). Bu bağlamda, 46-60 (%47,5) 

                                                           
7
 Bu bildiri “Sağlık Kurumlarında Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi: Bir Kamu Hastanesi 

Örneği” isimli yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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yaş aralığında katılımcıların “sağlık kurumlarında kadınlara model olabilecek yeterli sayıda kadın 

yönetici olduğu” görüşüne katılmadıkları bulunmuştur. Buna göre, araştırma grubunun yaş düzeyi 

yükseldikçe, sağlık kurumlarında model olabilecek kadın yönetici sayısının yetersiz olduğu ifade 

edilmiştir. Araştırma grubunun cinsiyetine göre kadın çalışanların “cam tavana maruz kalmaları” 

görüşü arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (χ
2
=9,993, p<.001). Kadınların (%24,3) erkeklere 

(%13,3) göre sağlık kurumlarında cam tavan sergilendiği görüşüne daha fazla katıldığı bulunmuştur. 

Ayrıca araştırma grubunun cinsiyetine göre sağlık kurumlarında “kadınlara model olabilecek yeterli 

sayıda kadın yönetici olduğu” görüşü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (χ
2
=11,557, p<.001). Kadınlar (%46,8) erkeklere (%31,0) göre, model olabilecek kadın 

yönetici sayısını yetersiz bulmuşlardır. Araştırma grubunun cinsiyetine göre kadınların “kişisel 

bakım konusunda çok zaman harcamalarının, iş yaşamına odaklanmalarını azalttığı” görüşü arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (χ
2
=40,347, p<.001). Bu önermeye erkekler (%38,1) kadınlara 

(%10,2) kıyasla daha fazla katılmışlardır. Araştırma grubunun öğrenim düzeyine göre kadın 

çalışanlara yönelik görüşler incelendiğinde, öğrenim düzeyi ile “yeterli sayıda kadın yönetici 

olduğu” görüşü arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (χ
2
=19,662, p<.001). Buna göre, 

araştırma grubunun öğrenim düzeyi yükseldikçe (ön lisans (%28,0), lisans (%42,0) yüksek lisans 

(%47,7) doktora/tıpta uzmanlık (%51,4) “sağlık kurumlarında model olabilecek kadın yönetici 

sayısının yetersiz olduğu” görüşüne katılımının yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Sonuç: Kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla cam tavana maruz kaldığını ifade etmiştir. Ayrıca 

erkek katılımcılar kadınlara kıyasla daha fazla kadınların kişisel bakıma zaman ayırmalarının işe 

odaklanmalarını azaltacağını düşünmektedir. Bununla birlikte, 46-60 yaş arasında olan katılımcılar 

model olabilecek kadın yönetici sayısını yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir.  Sağlık kurumlarında 

model olabilecek yeterli sayıda kadın yönetici bulunması ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunması, kadınların erkeklere kıyasla sağlık kurumlarında model olabilecek kadın 

yönetici sayısını yetersiz bulduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrenim düzeyi yüksek olanlar model 

olabilecek kadın yönetici sayısını daha yetersiz bulmuşlardır. Bu bağlamda, hastanelerde kadın 

yönetici sayısının artırılması ve kadın yöneticilerin güçlendirilmeleri konusunda sağlık politikaları 

geliştirilmesi ve sağlık kurumlarında cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanların eşit fırsatlar 

altında kariyer basamakları planlanabilir. Söz konusu politikalar ile kadınların daha etkili, verimli ve 

güvenli çalışması sağlanabilir.  
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Amaç: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşireler için yapılan vardiya 

çizelgelemeden kaynaklanan sorunları çözmek için sistematik bir yöntem geliştirmek 

Önem: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelerin çalışma saatleri, yasal 

kısıtlar, özel istekler doğrultusunda matematiksel bir model oluşturularak manuel çizelgeleme yerine 

programlama ile istenen hedefleri karşılamak. Çizelgeleme, yapılması gereken işlerin hangi 

kaynaklar tarafından hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. 

Buna bağlı olarak hemşire çizelgelemesini hangi zaman aralıklarında vardiya yapıldığını kaç 

personelin çalıştığını belirlemek için kullanırız. Hemşire gereksiniminin dinamik olarak değiştiği 

ortamlarda hemşirelerin optimum şekilde çizelgelenmesi çok zordur. Bu yüzden hemşire 

çizelgelemesine ihtiyaç duyulur. Hemşirelerin istekleri doğrultusunda çizelgeleme yapmak, hemşire 

çizelgelemeyi önemli kılar. Bunun yanında hemşire çizelgeleme, belirli kısıtlar altında vardiyaların 

aylık olarak hemşirelere nasıl dağıtılacağı sorusu ile ilgilenir.  

Araştırma Yöntemi: Hedef Programlama  

Optimum sonucu bulabilmek için hedef programlama kullanılır. Hedef programlamanın ilk çıkışı, 

Charnes vd. (1955) tarafından yapılan çalışmaya dayanır. Hedef programlamanın ilk tanımı ise 

Charnes ve Cooper tarafından yapılmıştır. 1970’lerin ortalarına kadar literatürde kısıtlı sayıda hedef 

programlama uygulamalarına rastlanmaktadır. Daha sonra Lee ve Ignizio ’nun çalışmalarına dayanan 

gelişmeler olmuştur. Hedef programlamada sapmalar daha az ve insana yönelik programdır. Daha 

sistematik yaklaşımlar elde edilir. Amaç çalışanların memnuniyetini sağlayarak, hastane verimliliğini 

artırmak ve maliyetleri minimize etmektir. Kırıkkale’de bir Devlet Hastanesinde hemşire 

çizelgeleme problemi ele alınmaktadır. Hastane servisinde görev alan 3 tip hemşire için (Poliklinik 

Hemşiresi, Acil Servis Hemşiresi, Yoğun Bakım Hemşiresi) çizelgeleme yapılmıştır. Hastanede 

hemşire ihtiyacını karşılamak için çizelgeleme oluşturulur. Bulunduğu çevrede hizmet veren kliniğin 

koşulları göz önüne alındığı zaman hastanede her daim bulunması gereken hemşireler vardır. Yani 

gündüzler dışında gecelerde de en az bir hemşire ve sağlık memuruna ihtiyaç duyulur.  

Bulgular:  

Sulak ve Bayhan (2016), Bağ vd.(2012) ve Ünal ve Eren (2016)  çalışmalarında önerilen modeller 

kullanılarak Kırıkkale ilinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Sulak ve Bayhan’ın makalesinde 2 tip 

hemşire (hastane içi ve laboratuvar) için çizelgeleme yapmıştır. Bu çalışmada ise 3 farklı hemşire tipi 

çizelgeleme yapılmıştır. Bunlar acil servis hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi ve poliklinik 

hemşiresidir.  

Değişkenler: Xj : j. Karar değişkeni  

aij : i. hedefin j. karar değişkeni katsayısı   

bi : i. hedef için ulaşılmak istenen değer  
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 di
+
 : i. hedefin pozitif sapma değişkeni  

di
-
: i. hedefin negatif sapma değişkeni 

Genel gösterim ise şu şekildedir 

Minimize Z=     
  

      
              

 
     +  

       
       di

+ *
di

- 
=0   xj,  di

+ 
, di >=0  i=1,…,m 

Aynı anda hem pozitif sapma hem de negatif sapma meydana gelemeyeceğinden sapan değişkenlerin 

en az bir tanesinin veya her ikisinin de sıfır olması gerekmektedir. İstenmeyen sapan değişkenlerin 

belirlenmesinden sonra hedef programlama formülasyonu yapılır. Bu değişkenler içerisinden 

yalnızca bir tanesi karar verici tarafından minimize yapılmak istenir. 

Sonuç: Yapılan hemşire çizelgelemesinde problem belirlenip tam sayılı program ile sorun 

çözülmektedir. Optimum sonuç sağlanmıştır. Çalışanların memnuniyeti sağlanarak hastane 

verimliliği artmıştır. 
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Amaç: Liderlik konusunda araştırmalar yapılmasının ve liderliğin teşvik edilmesinin oldukça önemli 

olduğu sağlık sektöründe; kadın istihdamının yüksek olması sağlık kurumlarında kadınların ne 

kadarının üst düzey yönetim kademelerine ulaşabildiği sorusunu gündeme getirmektedir. Yapılan 

çalışmalar; genel olarak pek çok ülkede sağlık sektöründe çalışan kadınların üst düzey yönetim 

kademelerinde temsiliyetlerinin erkeklere göre çok az olduğunu ortaya koymaktadır (Weil & 

Zimmerman, 2007; Lantz, 2008; Howard & Wellins, 2009; American College of Healthcare 

Executives [ACHE], 2012). Ancak son yıllarda kadın iş gücünün ekonomideki öneminin fark 

edilmeye başlanması ve liderlik teorileri ile uygulamalarında yaşanan değişim ve gelişmelerle 

birlikte, üst düzey yönetim kademelerinde kadın-erkek dengesizliğinin halen geçerli olup olmadığı 

da büyük bir merak konusudur. Bu durum, özellikle iş gücünün büyük çoğunluğunu kadınların 

oluşturduğu sağlık sektöründe daha da ciddi bir sorun halini almaktadır. Bu araştırmanın amacı, 

sağlık kurumlarında üst düzey kademelerde görev yapan yöneticilerin cinsiyet açısından 

dağılımlarını inceleyip bir profil ortaya koyarak bu dağılımları çeşitli değişkenler (hastane mülkiyeti 

ve uzmanlık alanı) açısından karşılaştırmaktır. 

Önem: Dünya’da pek çok ülkede kadınların sağlık sektöründe üst düzey yönetim kademelerinde ne 

kadar yer alabildiğine ilişkin istatistiklere rastlansa da (ACHE, 2012; U.S. Equal Employment 

Opportunity Commission [EEOC], 2014), Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye İstatistik 

Kurumu veri tabanlarında kadın sağlık çalışanlarının üst düzey yönetim kademelerine katılım 

oranlarıyla ilgili bir istatistiğe rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma sağlık sektörü açısından 

Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi vererek bir örnek oluşturması amacıyla Ankara ilinde 

faaliyet gösteren kamu, özel ve üniversite hastanelerinde üst düzey yönetici pozisyonunda görev 

yapan başhekim ve başhekim yardımcılarının cinsiyet profillerini ortaya çıkarmaya çalışması 

bakımından önem taşımaktadır. Çalışmaya başhekim ve başhekim yardımcılarının dahil edilmesinin 

nedeni, literatürde pek çok çalışmada (Kværner, Aasland & Botten, 1999) bu kişilerin lider yönetici 

olarak kabul edilmiş olmasıdır. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma kapsamında sağlık sektöründe üst düzey yönetici konumunda 

bulunan başhekim ve yardımcıları lider yönetici olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Ankara ilinde 

(merkez ve taşra dâhil) faaliyet gösteren 33 kamu, 34 özel ve 12 üniversite olmak üzere toplam 79 

hastane incelemeye alınmıştır. Söz konusu hastanelerde; 05.10.2015-05.11.2015 tarihleri arasında 

başhekim olarak görev yapan 80 ve başhekim yardımcısı olarak görev yapan 173 yönetici 

cinsiyetleri, çalıştıkları hastanenin mülkiyeti ve uzmanlık alanları açısından değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Toplam 253 yöneticiye ait bu veriler, görev yaptıkları hastanelerin internet siteleri 

taranarak toplanmıştır. Hastanelerin internet sitelerinden herhangi bir veriye ulaşılmadığı durumlarda 

ise, ilgili hastaneler telefonla aranarak bu veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler 

sonucunda, değerlendirmeye alınan tüm hastanelerin yöneticilerine ilişkin veriler eksiksiz bir şekilde 

toplanmış ve verilere ilişkin sıklık ve yüzdeler hesaplanmıştır. 

Bulgular: Değerlendirmeye alınan yöneticilerin büyük bir bölümü (%73,9) erkeklerden 

oluşmaktadır.  Yöneticilerin %53,7’si kamu, %27,7’si özel, %18,6’sı ise üniversite hastanesinde 

çalışmaktadır. Yöneticilerin %31,6’sı başhekim, %68,4’ü ise başhekim yardımcısı olarak görev 

yapmaktadır. Ayrıca yöneticilerin %42,7’sinin uzmanlık alanı cerrahi tıp bilimleri iken, %36,7’sinin 
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uzmanlık alanı dâhili tıp bilimleridir. Yöneticilerin %20,6’sı ise uzmanlık alanı açısından diğer 

kategorisinde (pratisyen hekim, diş hekimi, eczacı) yer almaktadır. Değerlendirme kapsamındaki 

hastanelerin yöneticilerinin cinsiyet açısından dağılımlarına bakıldığında, başhekimlerin %22,5’i, 

başhekim yardımcılarının ise %27,7’si kadınlardan oluşmaktadır. Kamu hastanesinde çalışan 

başhekimlerin %15,2’si, özel hastanede çalışan başhekimlerin %26,5’i, üniversite hastanesinde 

çalışan başhekimlerin ise %30,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Başhekim yardımcıları açısından 

bakıldığında ise; kamu hastanesinde görev yapanların %32’si, özel hastanede görev yapanların 

%16,7’si, üniversite hastanesinde görev yapanların ise %26,5’inin kadın olduğu bulunmuştur. 

Uzmanlık alanı açısından incelendiğinde ise; uzmanlık alanı cerrahi tıp bilimleri olan başhekimlerin 

%15’i, uzmanlık alanı dâhili tıp bilimleri olan başhekimlerin %42,3’ü, uzmanlık alanı diğer 

kategorisinde (pratisyen hekim, diş hekimi ve eczacı) yer alan başhekimlerin %7,1’i kadınlardan 

oluşmaktadır. Başhekim yardımcıları açısından bakıldığında ise; uzmanlık alanı cerrahi tıp bilimleri 

olanların %26,5’i, uzmanlık alanı dâhili tıp bilimleri olanların %29,9’u, uzmanlık alanı diğer 

kategorisinde olanların %26,3’ünün ise kadınlardan oluştuğu saptanmıştır.   

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda, kadın başhekim yardımcılarının oranının kadın 

başhekimlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Üniversite hastanedeki kadın başhekimlerin 

oranının diğer hastanelerdeki kadın başhekimlere göre, başhekim yardımcıları açısından 

bakıldığında; kamu hastanesindeki kadın başhekim yardımcıları oranının diğer hastanelerdeki kadın 

başhekim yardımcılarına göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Uzmanlık alanı açısından 

bakıldığında ise; uzmanlık alanı dâhili tıp bilimleri olan kadın başhekim ve başhekim yardımcılarının 

oranının diğer uzmanlık alanlarındaki kadın başhekim ve başhekim yardımcılarına göre daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Bu bulgular ve daha önceki uluslararası çalışmaların (Lantz, 2008; Tlaiss, 2013; 

McDonagh, Bobrowski, Hoss, Paris & Schulte,  2014; Sexton, Lemak, & Wainio, 2014) da ortaya 

koyduğu gibi; sağlık sektöründe işgücünün büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmasına rağmen, 

kadınların üst düzey yönetim kademelerinde temsiliyetleri erkeklere göre daha azdır. Bu çalışma 

kapsamında yapılan değerlendirme de ilgili literatürü destekler niteliktedir. Ancak yapılan bu 

değerlendirme, merkez ve taşra dâhil olmak üzere sadece Ankara ilinde faaliyet gösteren tüm kamu, 

özel ve üniversite hastanelerinde başhekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerle 

sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla ülke genelinde ve tüm sağlık sektöründe mevcut durumu ortaya 

koyacak daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık 

sektöründe de var olan yönetsel pozisyonlardaki bu kadın-erkek dengesizliğinin ortadan 

kaldırılabilmesi için hem çalışanlara, hem kurumlara hem de sağlık alanında karar alıcı ve politika 

yapıcı kişilere önemli görevler düşmektedir. Özellikle kadın çalışanların üst düzey yönetim 

kademelerine katılımları konusunda teşvik edilmesi, kurumlarda kadın çalışanlara da üst düzey 

yönetim kademelerinde yer alabilme yollarının açılması bu bağlamda önem taşımaktadır. Bu amaçla 

da sağlık kurumu yöneticilerine ve politika belirleyicilere; kadınların iş ile özel yaşam arasında bir 

denge kurabilmeleri için esnek çalışma saatleri, part-time iş, çocuk bakım ücretleri ve izinleri gibi 

aile dostu insan kaynakları politikaları oluşturmaları önerilebilir. 
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Diyarbakır’ da Hemşire Sağlık Yöneticilerinin Profesyonel Sağlık Yöneticiliği Üzerine 

Görüşleri
8
  

Mehmet Emin KURT
1 

1 
Öğr. Gör./D.Ü.İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü/mekurt1@hotmail.com 

Amaç: 2003 yılı Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) uygulanmaya başlanmasından günümüz , 

“Sağlık hizmetleri yöneticiliğinin profesyoneller eli ile yürütülmesi gerektiği” (1) SDP ilkesine 

rağmen hemşire sağlık yöneticilerinin profesyonel sağlık yöneticiliği eğitimine bakış açılarının 

değerlendirilmesi ve profesyonel sağlık yöneticiliğinin gerekliliğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Önem:   Profesyonel Sağlık Yöneticiliğinin bu mesleğin asıl sahiplerine bırakılarak sağlık yöneticisi 

hemşirelerin hemşireliğin asli vazifesi olan hasta bakımına yönlendirilmesi ile ülkemizde ki hemşire 

açığının kısa-orta vadede karşılanmasının sağlanması 

Araştırma Yöntemi: Diyarbakır ilinde 2. ve 3. Basamak özel ve kamu sağlık yöneticisi hemşireleri 

araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Diyarbakır ilindeki sağlık kuruluşlarındaki toplam hemşire 

sağlık yöneticisi sayısı yaklaşık 80 olup bunların tümüne ulaşılması hedeflenmiştir.  Araştırmamızda 

belirlenen evrenin tamamına ulaşılamamasının nedeni ise ilimizde devam eden terör operasyonları 

nedeni ile yaşanan olayların hayati tehlike oluşturacağından ötürü yöneticilerin e-mail adresleri ve 

şahsi cep telefonlarına bilgilendirme mesajları atılmasına rağmen dönüşleri sağlanamadı ayrıca 

bazılarıda ankete katılmayı reddetti.  

Kesitsel tipte bir çalışma yapılmış olup Ekim 2015- Haziran 2016 ayında yapılmıştır. 

Verilerin toplanmasında 49 soruluk “Diyarbakır’ da Çalışan Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin 

Yönetim Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi” kullanılmıştır (Ek.1).  Elde edilen bilgiler SPSS 

18.0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans 

tabloları ve yüzdelikler kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Bu çalışma: “Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Yönetim Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi; Diyarbakır Örneği” adlı 

Doktora Tez çalışmamdan alınmıştır.  
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Bulgular:  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Sağlık Memuru/Hemşire Yöneticilerinin Sağlık Yöneticiliği 

Üzerine Görüşleri  

Yöneticilik Görevi Dışında Göreviniz Var mı? n % 

Evet 8 14,3 

Hayır 48 85,7 

Lisansüstü Eğitim Var mı? n % 

Yok 45 80,4 

Y.Lisans 10 17,9 

Doktora 1 1,8 

Sağlık hizmetleri yöneticiliği profesyonel bir meslek 

midir? 

n % 

Evet, profesyonel bir meslektir 46 82,1 

Hayır, asıl mesleği yerine getirirken ek bir görev 
10 17,9 

Genel yönetim üzerine eğitim aldınız mı? n % 

Evet 27 48,2 

Hayır 29 51,8 

Sağlık hizmetleri yönetimi üzerine eğitim aldınız mı? n % 

Evet 28 50,0 

Hayır 28 50,0 

Göreviniz için yönetim eğitimine ihtiyaç var mı? n % 

Evet 56 100,0 

Hayır 0 0,0 

Görevinizi profesyonel sağlık yöneticisine devretmede 

gönüllü olurmusunuz? 

n % 

Evet 42 75,0 

Hayır 14 25,0 

Tıp eğitimi almışların yönetici olması kaynak israfımı n % 

Evet 40 71,4 

Hayır 16 28,6 

Genel Yönetim ve Sağlık Yönetimi Üzerine Eğitim 

Almama Nedenleri (Her İki Soruya Hayır Cevabı 

Verenler) 

n % 

Haberdar değildim 8 29,6 

Gereksinim duymadım 11 40,7 

İşimin yoğunluğu sebebiyle zaman bulamadım 4 14,8 

Mali olanaksızlıklar 0 0,0 

Kurum sağlamadı 4 14,8 

 

Çalışmamıza katılan mesleki unvanı hemşire olan yöneticilerin sağlık yöneticiliği üzerine 

görüşlerine bakıldığında; yöneticilerin % 14,3’ ü yöneticilik dışında görevleri olduğunu (hemşirelik 

hizmetlerinde bulunmak), % 80,4’ ünün lisansüstü eğitimlerinin olmadığı, % 82,1’ i sağlık hizmetleri 

yöneticiliğini profesyonel bir meslek olarak gördüğünü, % 50’ nin üzerinde sağlık yönetimi ve genel 

yönetim üzerine eğitim almadıklarını ve bununla beraber bu eğitimleri neden almadıkları 

sorulduğunda % 40,7’ si gereksinim duymadığını, % 14,8’ i ise işlerinin yoğunluğu dolayısı ile 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

289 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

zaman bulamadıklarını, yöneticilerin tamamı görevleri için yöneticilik eğitimine ihtiyaç duydukları, 

% 75’ i görevlerini profesyonel sağlık yöneticilerine devretmede gönüllü olduklarını, % 71,4’ ü de 

hekimlerin yönetici olmasını kaynak israfı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir (Tablo 1).               

 

Sonuç:  “2000-2013 yılları arasında 1.000 kişi başına düşen hemşire sayılarına bakıldığında OECD 

ortalamasının yaklaşık 8 hemşireden, 9 hemşireye yükseldiği, İsviçre-Norveç-Danimarka-İzlanda-

Finlandiya gibi ülkelerde bu oranın 14’ ün üzerinde olduğu Türkiye-Brezilya-Hindistan-Güney 

Afrika-Endonezya-Kolombiya da ise 1.000 kişi başına 2’ den az hemşire düştüğü görülmektedir” (2). 

SDP ile beraber yönetimin tüm katmanlarında profesyonel sağlık yöneticiliğinin olmazsa olmazına 

karşın; 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında eski yapıda başhemşire ve başhemşire yardımcıları 

olarak adlandırılıp yeni yapıda sağlık bakım hizmetleri müdür ve müdür yardımcıları olarak 

adlandırılan yöneticilerin sadece ilimiz merkezi 2. ve 3. Basamak hastanelerinde; poliklinik 

sorumlusu, acil sorumlusu, poliklinik doktor hemşiresi (Tıbbi Sekreter olarak çalıştırılan), kat klinik 

sorumluları ve sağlık bakım hizmetleri müdür ve müdür yardımcıları ünvanları ile faaliyet gösteren 

(İlimiz merkez hastanelerinde ortalama her hastanemiz de 12 ile 17 hemşire yöneticilik görevine 

sahiptirler ki bu durum tüm ülke hastanlerinde geçerli bir durumdur) ancak asıl meslekleri hemşirelik 

olan çalışanların OECD 2003-2013 karşılaştırılmasında da değinildiği üzere ülkemiz kişi başı 

hemşire sayısının arttırılması yönünde ki hekim yöneticilerinden önce en büyük atıl durumda ki 

yönetici hacmini kapsamaktadır. Yukarıda elde edilen veriler ışığında gözlemlerimize dayalı olarak 

hastanelerin 25 yataklı kliniklerin de günlük 2 veya 3 hemşirenin çalışıyor olması gibi kişi başına 

düşmesi gereken hemşire sayısının çok altında hemşirenin çalışıyor olması kaliteli hizmet sunumu 

noktasında sorunların ortaya çıkmasını gözler önüne sermektedir. En azından hemşirelikte yönetim 

yükseklisansı gibi alanlardan mezun hemşirelerin yönetim kademelerinde olmaları ele alınabilirken 

özel üniversitelerin hemşire ve hekim yöneticilere ticari bir anlayışla sunmuş oldukları yükseklisans 

eğitimlerinin de niteliği ve niceliği itibari ile dikkatle gözden geçirilmesi gereken önemli bir husus 

olarak karşımızda durmaktadır.  

Kaynakça:  

1- T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Değerlendirme Raporu, Haziran 2003 

2- http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/35c966a9f1d343909d4d0858bec69333.pdf, OECD Ülkelerinde 

Hemşire Sayısı, 2000-2013, Alıntı Tarihi; 20/06/2016) 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Hemşire, Profesyonellik, SDP, Sağlık Yönetimi Eğitimi 
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Hastanedeki İş Güvenliğine Yönelik 

Değerlendirmeleri* 
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1
 Doç.Dr.,Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, hulusoy65@gmail.com 
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 Yüksek Lisans Öğrencisi,  Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 

barisdnmez@gmail.com 

 

Amaç: Araştırma, bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin, hastanede iş güvenliğinin 

sağlanıp sağlanmadığı, hangi alanlarda iş güvenliğinin yeterli veya yetersiz olduğuna yönelik 

görüşlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

 

Önem: İş sağlığı ve güvenliği, işin yürütülmesi sırasında işyerindeki koşullar nedeniyle çalışanların 

iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanmalarının önlenmesi veya risklerin öngörülmesi, 

ortadan kaldırılması veya etkilerinin en aza indirilmesi faaliyetlerini içermektedir (Tozkoparan ve 

Taşoğlu 2011). İş güvenliği konusu, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların sağlık ve 

yaşamlarının korunması, yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması 

için gerekli teknik kuralların tamamını ele alır (Balkır 2012). 

Hastanelerde, kaliteli, güvenli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması, çalışan ve hasta 

güvenliğinin sağlanması sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına bağlıdır. ABD’de yayınlanan 

İstatistiklere göre özellikle hastaneler “en tehlikeli iş yerleri” arasında yer almaktadır. ABD’de 2011 

yılında hastane çalışanlarında, işle ilgili toplam 253,700 kaza ve yaralanma olduğu ve bu rakamın 

üretim ve inşaat sektöründen daha fazla olduğu belirtilmektedir. (OSHA 2013) Çünkü sağlık 

çalışanları diğer sektörlerdeki çalışanların maruz kaldığı iş risklerine ek olarak, “hasta”lara hizmet 

verme, uzun süreli ve kesintisiz çalışma, ergonomik olmayan çalışma ortamları gibi faktörlerin de 

etkisi ile diğer sektörlerde görülmeyecek bazı risklerle de karşı karşıyadır (Parlar 2008). ABD İş 

Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü’ne (NIOSH) göre sağlık çalışanları çalışma ortamlarında, 

ölümcül olmayan risk ve kazalara maruz kalma açısından diğer tüm sektörler arasında en yüksek 

orana sahiptir. Sağlık sektöründe görülen ve en bilinen iş kazası ve yaralanmaları arasında iğne ucu 

yaralanmaları gibi kesici delici alet yaralanmaları, bel ve sırtla ilgili sorunlar, şiddet ve stres gibi 

sorunlar gelmektedir (NIOSH 2015). Avrupa Birliğinin yayınladığı “Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve 

Güvenlik Riskleri” isimli raporda sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler 4 ana 

başlıkta incelenmiştir Bunlar; Biyolojik riskler, kas-iskelet sistemine ait riskler, psikolo-sosyal 

riskler, kimyasal risklerdir (European Union, 2011). Maruz kalınan bu risk ve tehlikeler sağlık 

çalışanlarının işteki performanslarının azalmasına, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasına 

neden olmakta ve hem çalışan hem de hasta güvenliğini olumsuz etkilemektedir (NIOSH 2015). 

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmanın evrenini 22 Aralık 2014 - 9 

Ocak 2015 tarihleri arasında, bir Üniversite Hastanesi’nde çalışan 492 hekim, 415 hemşire ve 102 

diğer sağlık personeli (anestezi- röntgen teknisyeni vb.) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 

bu tarihler arasında hastanede çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 

112 hekim, 128 hemşire ve 40 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 280 sağlık personeli 

oluşturmuştur. 

Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş 

Güvenliği Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formu, sağlık personelinin cinsiyet, yaş, meslek, 

çalışma durumu, çalışılan alan, çalışılan birim, mesleki deneyim gibi toplam 16 sorudan oluşmuştur. 

“İş Güvenliği Ölçeği” ise Öztürk ve Babacan (2012) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenirlik 

çalışması yapılmıştır. Ölçek, hastanede çalışan sağlık personeline yönelik iş güvenliğinin sağlanıp 

mailto:hulusoy65@
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sağlanmadığının saptanması amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek altılı likert tipindedir. 6'ya yakın puan 

alınması hastanelerde iş güvenliğinin sağlandığını, 1'e yakın puan alınması iş güvenliğinin 

sağlanmadığını göstermektedir. Ölçekte toplam 45 soru ve 7 alt boyut vardır. Bu boyutlar şunlardır. 

1. Mesleki Hastalıklar ve Şikayetler  

2. Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemi  

3. Kazalar ve Zehirlenmeler 

4. Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar;  

5. Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi  

6. Koruyucu Önlemler ve Kurallar 

7. Fiziksel Ortam Uygunluğu 

 

Araştırmaya başlamadan önce, Üniversitenin Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’nun onayı alınmıştır. Ayrıca Hastane Yönetiminden (Başhekimlik, Başmüdürlük ve 

Başhemşirelik) yazılı izin alınmıştır. Çalışanlara, araştırmaya katılmanın gönüllü olduğu, anket 

formuna isim yazılmayacağı, bu çalışmadan toplanılacak verilerin sadece araştırma kapsamında 

kullanılacağı, gizliliğin kesinlikle sağlanacağı gibi bilgiler sözel olarak da verilmiştir. 

Veriler değerlendirilmesi SPSS 14 programında yapılmıştır. Sıklık, yüzdelik, ortalama ve chi-

square testleri kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışmaya katılan 280 kişinin, yaş ortalaması 30,89±7,76; çalışma yılı ortalaması 

7,88±7,47 olup, %59,3’ü kadın, %81,4’ü lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların 

%45,7’si hemşire, %40’ı hekim ve %14,3’ü diğer sağlık personelidir.  

 

Ölçek toplam puanları değerlendirildiğinde, katılımcıların hastanede genel olarak iş güvenliğinin 

sağlanmadığını düşündükleri saptanmıştır (X=2,64±0,76). Katılımcıların en olumsuz değerlendirdiği 

alt boyutlar; mesleki hastalık ve şikâyetler (1,99±0,75) ve yönetsel destek ve yaklaşım (2,01±0,90) 

boyutlarıdır. En olumlu değerlendirilen alt boyut ise koruyucu önlemler ve kuralların olması 

boyutudur (X=3,64±1,22).  

 

Hekim ve hemşirelerin en olumlu değerlendirdikleri alan, hastanedeki “Koruyucu Önlemler ve 

Kurallar” boyutu iken, diğer sağlık personelinin en olumlu değerlendirdiği alan “Fiziksel Ortam 

Uygunluğu” (X=3.53 ± 1.39) olmuştur.  

 

İş Güvenliği ölçek toplam puan ortalamaları diğer bazı değişkenlere göre karşılaştırıldığında kadınların 

erkeklere göre, kadrolu çalışanların sözleşmeli çalışanlara göre, dahili birimlerde çalışanların cerrahi 

birimlerde çalışanlara göre, 2-8 yıl arasında çalışanların diğer gruplara göre hastanedeki iş 

güvenliğini daha olumsuz değerlendirdikleri saptanmıştır (p<0.05). Benzer şekilde bu kurumda 

çalıştığı süre içinde en az bir meslek hastalığı veya iş kazası/yaralanma geçirdiğini ifade edenlerin 

hastanedeki iş güvenliğini daha olumsuz değerlendirdiği saptanmıştır (p<0.05). 

 

Hemşirelerin %68’i, hekimlerin yaklaşık yarısı (%49,1) ve diğer sağlık personelinin %42.5’i bu 

kurumda çalıştıkları süre içinde en az bir meslek hastalığı geçirdiğini belirtmiştir. Yine hemşirelerin 

%69,5’i, hekimlerin %56,3 ‘ü ve diğer sağlık personelinin yarısı bu kurumda çalıştıkları süre içinde 

en az bir iş kazası/yaralanma geçirdiğini belirtmiştir (p<0.05)  

 

Hekimlerin, hastanedeki iş güvenliğini, tüm alt boyutlarda, hemşirelere göre daha olumsuz 

değerlendirdikleri ve toplam puan ortalaması (2.47±0.81) en düşük grup olduğu saptanmıştır Çok 

büyük çoğunluğu, meslek hastalığı veya iş kazası yaşadığını belirtmesine rağmen, hastanedeki iş 

güvenliğini en olumlu değerlendiren grup hemşirelerdir (2.77±0.69).  
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Tüm katılımcıların %23,6’sı kurumda iş kazası görülme olasılığını çok sık/ sık olarak 

değerlendirirken, bu oran hemşirelerde % 32,0’dır. Katılımcıların  %40’ı iş kazası görülme 

olasılığını “orta” olarak değerlendirmiştir. 

 

Tüm sağlık personelinin %64,6’sı hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

tebliğden (Resmi Gazete 2009) haberinin olmadığını belirtmiştir. Tebliği okuma oranının en yüksek 

olduğu grup %45 ile “diğer sağlık personeli” grubu olurken hekim ve hemşirelerde bu oran sırasıyla 

%14,2 ve %20,3’tür. 

 

Sonuç: Çalışmada, Üniversite Hastanesinde çalışan sağlık personelinin hastanedeki iş güvenliğinin 

yeterince sağlanmadığını düşündükleri, mesleki hastalıkların, iş kazası ve yaralanma olasılığının 

yüksek olduğu saptanmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınması, tüm 

sağlık personeline özellikle hekim ve hemşirelere konunun yasal boyutları hakkında hizmet içi 

eğitimler düzenlenmesi ve kendi sorumluluklarıyla ilgili farkındalıklarının artırılması önerilmiştir. 

 

Kaynakça:  

 

Balkır, Z.G., (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Organizasyonu. Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, 56-91. 

European Union (2011). Occupational health and safety risks in the healthcare sector Guide to 

prevention and good practice.  ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7167&langId=en (Erişim 

11 Ekim 2015) 

NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health Workplace Safety & Health 

Topics http://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/ (Erişim 8 Ekim 2015) 

OSHA Occupational Safety and Health Administaration (2013) Facts About Hospital Worker Safety  

https://www.osha.gov/dsg/hospitals/documents/1.2_Factbook_508.pdf (erişim 10 Ekim 2015) 

Öztürk, H., Babacan, E. (2012). Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli 

İçin İş Güvenliği Ölçeği, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1), 36-42. 

Parlar, S. (2008). Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı, TAF 

Preventive Medicine Bulletin, 7(6), 547-554. 

Resmi Gazete. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve 

Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Resmi Gazete, 29 Nisan 2009, sayı 

27214. 

Tozkoparan, G., Taşoğlu, J. (2011). İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İle İlgili İşgörenlerin 

Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1: 181-209.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği; Çalışan ve Hasta Güvenliği, Hastane; Hekim; Hemşire;  

 

  

http://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/
https://www.osha.gov/dsg/hospitals/documents/1.2_Factbook_508.pdf


          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

293 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

  

111999...   OOOTTTUUURRRUUUMMM   

222   AAARRRAAALLLIIIKKK   222000111666         

111444:::000000---111555:::000000   

   
 



 

294 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

OECD’ye Üye Ülkelerde Sağlık Harcamalarının Karar Ağacı Yöntemi ile İncelenmesi 

Nesrin AKCA
1
, Ali YILMAZ

2
, Seda SÖNMEZ

3 

1
Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, nakca@kku.edu.tr 

2
Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, aliyilmaz69@gmail.com 

3
Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, sedakaya117@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı OECD’ye üye olan ülkelerde sağlık harcamalarının kestirilmesinde 

karar ağacı yöntemini kullanarak öne çıkan değişkenlerin hangileri olduğunu belirlemek ve sağlık 

harcamaları değişkenine göre bu ülkeleri sınıflamaktır. 

Önem: Dünya genelinde son zamanlarda özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler, kronik 

hastalıkların artış göstermesi ve nüfusun yaşlanması gibi nedenlerden dolayı sağlık hizmetlerinin 

maliyeti artış göstermiştir. Ülkeler bir taraftan artan sağlık hizmeti maliyetleri ile mücadele ederken 

diğer taraftan da toplumun kapsamlı ve hem adil hem de eşit bir sağlık hizmeti almasını sağlamaya 

çalışarak üstesinden gelemeyecekleri maliyetlere karşı onları korumaya çalışmaktadırlar. Ancak 

sağlık için yapılacak olan harcamanın miktarının ne olacağı konusu hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkeler için oldukça önemli bir sorundur ve birçok faktörün aynı zamanda dikkate alınmasını 

gerektirmektedir. Bu çalışma ile de OECD üyesi ülkelerde sağlık harcamalarının kestirilmesinde öne 

çıkan değişkenlerin hangileri olduğu belirlenerek ülkeler bu değişkenlere göre sınıflandırılmıştır. 

Ayrıca literatürde OECD’ye üye ülkelerin sağlık harcamaları, karar ağacı yöntemi kullanılarak 

incelenmemiş olması çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın evrenini OECD üyesi olan 35 ülkeye ait veriler oluşturmaktadır. 

Ülkelerin sağlık harcamalarını etkilediği düşünülen değişkenler mevcut literatür taranarak 

belirlenmiştir. Çalışmada kişi başına düşen toplam sağlık harcaması değişkeninin dağılımı 

incelenmiş ve normal dağıldığı görülmüş olup, ortalama değeri olan 3546 USD altında ve üstünde 

değer alan ülkeler olarak iki kategorili hale getirilmiş ve analizde bağımlı değişken olarak 

kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise, kişi başı toplam sağlık harcaması, kişi başına düşen gayri 

safi yurtiçi hasıla, hem kamu hem de özel sigorta kapsamında olan kişi yüzdesi, cepten yapılan sağlık 

harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı, 15 yaş altı ve 65 yaş üstü kişi sayısı, 

doğumda beklenen yaşam süresi, bir milyon kişi başına düşen hastane sayısı ve toplam hekim sayısı 

olarak belirlenmiştir. Çalışmada yalnızca cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık 

harcamaları içerisindeki payı değişkeni için eksik verinin fazla olması nedeniyle 2012 yılına ait 

veriler kullanılmış olup, diğer tüm değişkenler için 2013 yılına ait veriler OECD veri tabanı ve TÜİK 

veri tabanı aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde Orange veri madenciliği paket 

programının 2.7 versiyonu kullanılmıştır. Karar ağacı modelinde hangi algoritmanın kullanılarak 

analizlerin gerçekleştirileceğine karar vermek için en sık kullanılan karar ağacı algoritmalarından 

ID3, C4.5 ve CART algoritmalarına ilişkin performans değerleri 10’lu çapraz geçerlik seçeneği ile 

incelenmiştir. Ayrıca karar ağacı algoritmalarının tümünde hedef sınıf “3546 USD ve altında kalan” 

olarak belirlenmiştir. Performans kriterleri olarak doğrusal sınıflama oranı, duyarlılık, seçicilik, ROC 

eğrisi altında kalan alan, F1 ölçüsü, kesinlik, recall değeri, Brier skoru ve Matthews korelasyon 

katsayısı kullanılmıştır. Bu kriterlere göre en iyi performansı gösteren algoritmanın CART 

algoritması olduğu belirlenmiş ve karar ağacı modeli bu algoritma kullanılarak bir düğümde ele 

alınacak olan eleman sayısının en az 5 olma kriteri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Bulgular: Çalışmada kişi başı toplam sağlık harcamasının 3546 USD ve altında olan 17 ülke ve bu 

değerin üzerinde olan 18 ülke olduğu belirlenmiştir. CART algoritması kullanılarak kurulan karar 

ağacı modeline göre kişi başı toplam sağlık harcamalarının kestirilmesinde öne çıkan en önemli 

değişkenin cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı olduğu 
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ve diğer önemli değişkenin ise doğumda beklenen yaşam süresi olduğu bulunmuştur. Analiz 

sonucunda OECD’ye üye olan 35 ülke 3 gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan ilki cepten yapılan sağlık 

harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı %21,385’ten daha yüksek olan 

ülkelerden, ikincisi cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki 

payının %21,385 ya da daha düşük ve doğumda beklenen yaşam süresinin 78,55’ten daha düşük 

olduğu ülkelerden ve üçüncüsü ise cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları 

içerisindeki payının %21,385 ya da daha düşük ve doğumda beklenen yaşam süresinin 78,55’ten 

daha yüksek olduğu ülkelerden oluşmaktadır. Karar ağacı modeline göre birinci grupta yer alan ve 

cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı %21,385’ten 

yüksek olan ülkelerin %77,5’inde ve ikinci grupta yer alan ve cepten yapılan sağlık harcamalarının 

toplam sağlık harcamaları içerisindeki payın %21,385 ya da daha düşük ve doğumda beklenen yaşam 

süresinin 78,55’ten daha yüksek olan ülkelerin %95,6’sında kişi başına düşen toplam sağlık 

harcaması 3546 USD’nin altında olduğu bulunmuştur. Türkiye’de ise durum; 2012 yılında cepten 

yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı %15,4 olarak gerçekleşmiş 

ve 2013 yılı verilerine göre de doğumda beklenen yaşam süresi 76,6 yıl olarak tahmin edilmiştir. Bu 

değerler OECD ülkeleri ortalaması olan %19,86 olan cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık 

harcamaları içerisindeki payından ve doğumda beklenen yaşam süresi olan 80,42 yıldan daha düşük 

olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuç: Tüm dünyada artış gösteren sağlık hizmetleri maliyetlerini finanse etme konusunda 

politikacılar yoğun bir çaba göstermektedirler. Sınırlı olan kaynakların topluma adil ve eşit bir 

şekilde tahsis edilmesi planlı ve organize bir şekilde yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Bu nedenle 

politikacılar kanıta dayalı kararlar alabilecekleri verilere ihtiyaç duymaktadırlar. OECD’ye üye 

ülkeler dikkate alındığında yapılan sağlık harcamalarının yıldan yıla artış gösterdiği görülmektedir. 

Artış gösteren bu sağlık harcamalarının öngörülmesinde hangi faktörlerin öne çıktığının belirlenmesi 

konusu politikacılara kanıta dayalı bilgiler sunmaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada da OECD’ye 

üye ülkelerin sağlık harcamalarının öngörülmesinde öne çıkan değişkenler karar ağacı yöntemi ile 

belirlenmiş ve bu değişkenlere göre ülkeler sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak çalışmada sağlık 

harcamalarının kestirilmesinde en önemli değişkenlerin cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam 

sağlık harcamaları içerisindeki payı ve doğumda beklenen yaşam süresi olduğu belirlenmiş ve buna 

göre ülkeler üç sınıfta gruplanmıştır. Ancak sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin yalnızca bu 

çalışmada kullanılan değişkenler ile sınırlı olmamasından dolayı ileride yapılacak olan çalışmalarda 

farklı faktörlerin de dikkate alınmasıyla elde edilecek olan bilginin zenginleştirilebileceği 

önerilmektedir. 
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Amaç:  Bu çalışmanın amacı, veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile Türkiye, Azerbaycan, 

Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan devletleri sağlık sistemlerinin etkinliklerinin 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. 

Önem:  Sağlık sektörü dünya ekonomisinde en büyük sektörlerden biri haline gelmiştir. Sağlık 

sektöründeki yüksek maliyetler, sağlığa ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanımı zorunlu hale 

getirmektedir. Türk devletlerinin sağlık sistemlerinin etkinliği ve verimliliği üzerinde henüz bir 

çalışmanın yapılmamış olması bu çalışmayı gerekli kılmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Sağlık sisteminde yer alan girdi ve çıktılarla ilgili fonksiyonel bir ilişki 

tanımlamak oldukça güçtür. Çünkü herhangi bir üretim sisteminde belli bir girdi artışının çıktıda ne 

oranda bir değişime neden olacağı belirli oranlarda tahmin edilirken, sağlık alanında birçok girdinin 

çıktıları hangi yönde etkileyeceği ve hangi ölçekte değişim meydana getireceğinin tahmini oldukça 

zordur. Bu yüzden sağlık alanında yapılan etkinlik ölçümlerinde fonksiyonel bir ilişki kurma 

zorunluluğu bulunmayan, parametrik olmayan yöntemlerden olan VZA tercih edilmiştir (Kocaman 

vd., 2011:16).  

VZA yaklaşımında etkinlik, toplam ağırlıklandırılmış çıktıların, toplam ağırlıklandırılmış 

girdilere oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu ağırlıklar, kurumun mevcut girdi ve çıktı bileşimlerinin, 

diğer kurumların girdi çıktı bileşimleri ile karşılaştırılmasıyla belirlenir. Girdi ve çıktı ağırlıklarının 

belirlenmesinde aşağıda verilen doğrusal programlama formülasyonu kullanılmaktadır (Kavuncubaşı 

ve Yıldırım, 2010:541). 

      
      

 
   

   
 
      

 

         
      

 
   

      
 
   

 

Yukarıda verilen doğrusal program çözüldüğünde, amaç fonksiyonu değeri 1’e eşit olan 

kurumlar etkin, amaç fonksiyonu değeri 1’den küçük olanlar ise etkinsiz olarak nitelendirilecektir. 

VZA modelleri girdiye yönelik ve çıktıya yönelik modeller olmak üzere iki grupta toplanır. Girdiye 

yönelik VZA modeli, en fazla çıktıyı elde edebilmek için gerekli en uygun girdi bileşimini ortaya 

koyar. Çıktıya yönelik model ise, mevcut girdi bileşimi ile en fazla çıktının nasıl üretilebileceğini 

belirler. Ayrıca VZA programında, ölçekten sabit getiri ve ölçekten değişken getiri durumuna göre 

de farklılaşmaya gidilebilir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010:541).  

Bu çalışmada kullanılan değişkenler, daha önce ülkelerin sağlık sitemlerinin performans 

ölçümü ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenerek belirlenmiştir. Bu inceleme neticesinde bin kişi 

başına düşen hekim sayısı, bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısı ve gayrı safi yurt içi hasıladan 

sağlığa ayrılan pay oranı girdi; doğumda beklenen yaşam süresi ve yüz bin kişi başına düşen 

ameliyat sayıları ise çıktı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda incelenen çalışmaların literatür özeti 

Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Ülke Sağlık Sistemlerinde Etkinlik Analizine İlişkin Literatür Özeti 

Yazar ve Yayın 

Yılı 
Kapsam Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkenleri 

Mirmirani ve 

Lippmann, 2003 
G12 Ülkeleri 

Bin kişiye düşen sağlık harcaması, Bin 

kişiye düşen hekim sayısı, Bin kişiye 

düşen hastane yatağı sayısı, MRI 

sayısı, Ortalama okul yaşam süresi 

Doğumda beklenen yaşam 

süresi, Bebek ölüm oranı 

Yıldırm, 2004 

 

Avrupa 

Birliği’ne üye 

ve aday 

ülkeler 

Toplam sağlık harcamalarının 

GSYİH’ye oranı, Yüz bin kişiye düşen 

toplam hekim sayısı, Yüz bin kişiye 

düşen toplam hastane yatağı sayısı, 

Okullaşma beklentisi (yıllık), Alkol 

tüketimi (kişi/lt) 

Doğuşta beklenen yaşam süresi, 

Bebek ölüm hızı 

Afonso ve 

Aubyn, 2007 

OECD 

ülkeleri 

Bin kişiye düşen hekim sayısı, Bin 

kişiye düşen hemşire sayısı, Bin kişiye 

düşen akut bakım yatağı, bin kişiye 

düşen MRI sayısı 

Ortalama yaşam beklentisi, 

Bebek ölüm oranları(1000), 70 

yaşından önce hayatını 

kaybedenlerin sayısı (100,000) 

Kocaman vd., 

2011 

OECD 

ülkeleri 

Kişi başına düşen hekim sayısı, Kişi 

başına düşen hastane yatağı sayısı, Kişi 

başına düşen sağlık harcaması, 

GSYİH’dan sağlık harcamalarına 

ayrılan pay 

Doğumda beklenen yaşam 

süresi, Beş yaş altı ölüm oranı 

Asandului vd., 

2014 

Avrupa 

ülkeleri 

Doktor sayısı, Hastane yatağı sayısı, 

GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay 

Doğumda beklenen yaşam 

süresi, Sağlığın düzelttiği yaşam 

beklentisi, Bebek ölüm hızı 

Bu çalışmada, VZA yöntemi olarak sabit getirili Charnes Cooper ve Rhodes (CCR), değişken 

getirili Banker Charnes ve Cooper (BCC) ve bu modellerin süper etkinlik analizi kullanılmıştır. Bu 

analizler sonucunda ülkelerin sağlık sistemlerindeki etkinlikleri tespit edilerek karşılaştırmaya tabi 

tutulmuş, etkin olmayan ülkelerin sağlık sistemlerinde etkinlik oranının artırılması için potansiyel 

iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Araştırma için elde edilen veriler Microsoft Excel ortamında 

analize uygun hale getirildikten sonra etkinlik analizleri DEA SOLVER ve SPSS programları 

kullanılarak yapılmıştır.  

Veri zarflama analizi ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan Cumhuriyetlerinin sağlık sistemi ile ilgili veriler ilgili istatistik kurumlarından elde 

edilmiştir. Araştırma yapılacak olan ülkelerin verilerine ulaşılmada sıkıntı yaşanması nedeni ile tüm 

verilerin bulunabildiği 2012 yılı verileri bu çalışmada kullanılmıştır. Ayrıca ülkelerin yüzölçümünün 

yanı sıra 2015 verileri ile nüfus, gayrı safi yurt içi hasıla ve kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 

rakamları dolar bazında gösterilmiştir. 

Bulgular: Analizlerde Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan etkin çıkmıştır. 

Analizlerin tamamında Kırgızistan ve Özbekistan ise etkinsiz (etkinlik skoru 1’in altında) çıkmıştır. 

Analize tabi tutulan devletlerin CCR modeli ile etkinlik analizinde ortalama etkinlik skoru 0,92, 

BCC modeli ile etkinlik skoru 0,94 değeri almıştır. 

Girdi yönelimli CCR modeli ile süper etkinlik analizinde 2`nin üzerinde değer alan tek devlet 

2,03 skoru ile Türkmenistan olmuştur. Bu analizde en düşük süper etkinlik skoru alan devlet 1,15 ile 

Kazakistan olmuştur. CCR modeli ile Süper Etkinlik analizinde ortalama skor 1,56 olmuştur. 
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Girdi yönelimli BCC modeli ile Süper etkinlik analizinde de 2`nin üzerinde değer alan tek 

devlet Türkmenistan (2,20) olmuş, diğer tüm Cumhuriyetlerin etkinlik skoru ise 1 olmuştur. Bu 

analizde ortalama etkinlik skoru 1,3 olmuştur. 

 

Sonuç: CCR ve BCC modeli ile yapılmış etkinlik analizinde etkinsizlik skorları almış olan 

Kırgızistan ve Özbekistan’ın çıktı miktarlarında potansiyel düzeltmeye gerek olmadığı, fakat 

girdilerde büyük oranlarda düzeltme gerekli olduğu görülmüştür. Bu ülkelerde gizli işsizlik olduğu 

ve hastane yataklarının atıl olarak kullanıldığı görülmektedir. Buradan çıkan sonuç ile hem 

Kırgızistan hem de Özbekistan mevcut çıktı sayısına ulaşması için girdilerde azaltmaya gitmeli ya da 

mevcut girdiler ile çıktı miktarını artırmalıdır. 
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Amaç: Dünya’da birçok ülke sağlık sistemlerinin performanslarını ölçmek amacıyla birçok çalışma 

yürütmektedir. Yürütülen bu çalışmaların amaçları arasında sağlık sistemlerinin maliyetlerini 

azaltmak, sağlık hizmet kalitesi ve sağlık hizmeti kullanıcılarının memnuniyetlerini artırmak yer 

almaktadır. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yürütülen kalite çalışmalarının bir 

boyutu da hasta memnuniyetidir. Hasta memnuniyeti hizmet kalitesinin önemli göstergelerindendir. 

Bu alanda başarılı olmak için, hastaların görüş ve deneyimlerine başvurmak ve beklentilerini doğru 

algılamak gerekmektedir. Hastaların kişisel beklentileri, hastalık profilleri her ne kadar farklı olsa da 

sağlık hizmetlerine yönelik memnuniyet beklentilerini hekim-hasta iletişimi, sağlık kurumlarında 

sunulan otelcilik hizmetleri, sağlık hizmeti sunum sürecindeki bekleme süreleri, hastalık ve tedavi 

hakkında bilgilendirme olarak sıralamak mümkündür. Araştırmanın amacı Avrupa’da en köklü 

sağlık sistemine sahip Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları tarafından Almanya ve Türkiye’de 

sunulan sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmeleri hasta memnuniyeti kapsamında 

değerlendirmektir.     

Önem: Araştırmanın iki farklı ülkenin sağlık hizmetinden yararlanan sağlık hizmeti kullanıcıları 

tarafından karşılaştırma ve sağlık hizmeti memnuniyeti beklentilerine yönelik değerlendirmeleri 

içermesi nedeniyle önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın örneklemini Almanya’da yaşayan Türk ve Alman sağlık 

hizmetlerinden yararlanan Türk vatandaşları oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya katılmayı 

kabul eden Almanya’da yaşayan 83 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma yöntemi olarak mülakat ve anket 

yöntemleri kullanılmıştır. Mülakat yöntemi ile katılımcıların Almanya’da sunulan sağlık 

hizmetlerinin sunum süreciyle ilgili değerlendirmelerine ulaşılmıştır. Anket iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyo demografik özelliklerden oluşan 6 soru, ikinci bölümde ise 

Türkiye’de kullandıkları sağlık hizmetine yönelik memnuniyet faktörlerini belirleyen ifadelerin yer 

aldığı likert ölçeği yer almaktadır. Sağlık hizmeti memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesine 

yönelik hazırlanan ölçek alan araştırmasına dayandırılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçeğin kodlaması 1 (Hayır), 2 (Kısmen), 3 (Evet) olarak puanlandırılmıştır. Sağlık hizmeti 

memnuniyetini ölçmek amacıyla kullanılan ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.90 olup bu değer ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam varyansın %63.6’sını açıklamaktadır. 

KMO: 0.84 ve Bartlett's Test of Sphericity :0.00 olup bu değerler verinin faktör analizi için uygun 

olduğunu göstermektedir. Geçerlilik analizi sonucunda üç faktör belirlenmiş olup bu faktörler 

iletişim, bilgilendirme ve iş süreçleri olarak tanımlanmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %41’i 51 yaş ve üstü, %43.4’ü lise eğitimi almış, %53’ü kamu ve özel 

sağlık sigortası kullanıcısı, %47’si kamu ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerini 

kullanmışlardır. Mülakat sürecinde katılımcılar Almanya’da sunulan sağlık hizmetlerinin sunum 

sürecinin etkinliğini vurgulamışlardır. Hekim ve sağlık personeli tarafından yapılan bilgilendirme, ev 

ziyaretleri ve telefonla ulaşılarak hastanın izlemi, özellikle antibiyotik gibi ilaçlara erişimin reçetesiz 

mümkün olmadığı, hastaneye gitmeden sağlık sorunlarının koruyu sağlık hizmetleri ile çözümlendiği 

yönünde değerlendirmelere ulaşılmıştır. Anket ile elde edilen verilere göre ölçekte yer alan 

ifadelerden en yüksek ortalama ‘sağlık kurumunun temizliği genel olarak yeterliydi’ (2.36 ± 0.45), en 

düşük ortalama ise ‘hekim tarafından hastalığım ile ilgili yeterince bilgilendirildim’(1.43 ± 0.62) 
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olarak belirlenmiştir. İletişim ile ilgili ifadeler ve ortalama puanları ‘Sağlık hizmeti aldığım sağlık 

kurumunda danışma ve yönlendirme hizmetleri iyiydi’ (1.66 ± 0.64), ‘Sağlık personeli nezaketli ve 

güler yüzlüydü’ (1.86 ± 0.65), ‘Hekimin iletişimi hekime olan güvenimi arttırdı’ (1.79 ± 0.74), 

‘Sağlık kurumda karşılaştığım sorunu ilgili birime iletmede herhangi bir sorunla karşılaşmadım’ 

(2.22 ± 0.66)’dır. Bilgilendirme ile ilgili ifadeler ve ortalama puanları ‘Hekim tarafından tedavide 

kullanacağım ilaçlar ile ilgili yeterince bilgilendirildim’(1.63 ± 0.67), hekim tarafından hastalığım 

ile ilgili yeterince bilgilendirildim’(1.43 ± 0.62)’dir. İş süreçleri ile ilgili ifadeler ve ortalama 

puanları ‘Sağlık hizmetine ulaşmada herhangi bir sorunla karşılaşmadım’ (1.65 ± 0.68), ‘Sağlık 

kurumunda prosedürle ilgili uzun süre bekledim ’ (1.87 ± 0.77), ‘Sağlık hizmeti aldığım sağlık 

kurumunda danışma ve yönlendirme hizmetleri iyiydi’ (1.66 ± 0.64), ‘Muayene sürecinde kişisel 

mahremiyetime özen gösterildi ’ (1.71 ± 0.65), ‘Tanılama sürecinde hekim tarafından yeterince 

zaman ayrıldı ’ (2.01 ± 0.65), ‘Kişisel ihtiyaç ve isteklerimin karşılanmasına önem verildi ’ (1.83 ± 

0.74), ‘Tanıyla ilgili tetkik sonuçlarını zamanında aldım ’ (1.87 ± 0.61), ‘Sağlık hizmeti sürecinde 

yararlandığım sağlık kurumu teknolojik donanım açısından yeterliydi’ (2.07 ± 0.65)’dir. ‘Sağlık 

hizmetinden genel olarak memnun kaldım’ ifadesinin ortalama puanı ise (1.96 ± 0.63) olup 

katılımcıların Türkiye’de yararlandıkları sağlık hizmetinden kısmen memnun kaldıkları 

belirlenmiştir. Anova testine göre katılımcıların sosyal güvenlik ve Türkiye’de başvuru yaptıkları 

sağlık kurumu türleri ile sağlık hizmeti memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

bulunmamıştır. 

Sonuç: Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları Almanya’da kullandıkları sağlık hizmetlerinde 

bilgilendirme ve hasta takibi faaliyetlerinin etkili olarak yürütüldüğünü, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin sağlık hizmetlerindeki talebi çoğunlukla cevaplandırdığını ve ikinci basamak sağlık 

kurumuna ileri sağlık sorunlarında ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Özellikle son dönemde 

Almanya’da vatandaşlarının kendi sağlıklarından ve hastalıkları önleme noktasında sorumluluk 

sahibi olduğu sağlık politikalarına odaklanıldığı görülmektedir. Türkiye’de aile hekimliği modeli ile 

birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılsa da 

hedeflenen etkiye ulaşılmamıştır. Araştırmaya katılanların Türkiye’de kullandıkları sağlık 

hizmetinden kısmen memnun kaldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların sağlık hizmeti memnuniyetleri 

kullandıkları sosyal güvenlik türü ve başvurdukları sağlık kurumu türüne göre değişmemektedir.   
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye ve Güney Kore’nin sağlık sistemlerinin yapı, finansman ve sağlık 

göstergeleri açısından kıyaslanması amaçlanmıştır.  

 

Önem: Sağlıklı yaşam insanların temel haklarından biri olduğundan sağlık hizmetlerinin sunumu ve 

dolayısıyla sağlık sistemlerinin işleyişi insanların temel hak ve özgürlükleri açısından önem arz 

etmektedir. İnsanların sağlık haklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak ve sağlık sisteminin 

işleyişine olanak vermek devletin sorumluluğundadır. Her devlet sahip olduğu ekonomik ve beşeri 

şartlara uygun sağlık politikaları oluşturarak sağlık hizmetlerinin sunumuna farklı şekillerde 

(sağlayıcı, düzenleyici, destekleyici vb.) katkıda bulunmaktadır. Önceki çalışmalarda Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ve üst orta gelir gurubunda yer alan Türkiye’nin sağlık 

yapısı, çoğunlukla OECD üyesi ülkelerin geneliyle kıyaslamalar yapılarak değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmada ise Türk sağlık sistemi, 1996'da OECD’ye üye olan Güney Kore’nin sağlık sistemiyle 

kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslamanın nedenleri aşağıda sıralanmaktadır. 

- Türkiye’de sağlık alanında Cumhuriyet kurulduğundan (1923) beri çeşitli reform çalışmaları 

yapılmış olsa da, alanda yapılan en kapsamlı ve başarılı reform 2003 yılında hayata geçirilmiş 

olan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’dır (Yıldırım, 2013, s.9-13). Benzer şekilde Güney 

Kore’de de Kore Savaşından (1950-1953) itibaren sağlık sistemini iyileştirme çalışmaları 

hayata geçirilmiş (Sargutan, 2005, s.1061-1067), ancak alandaki kapsamlı değişiklikler 2000 

yılından itibaren hayata geçirilen politikalarla gerçekleştirilebilmiştir (www.wikipedia.org.tr). 

- Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan sağlık sigortaları (OECD, 

2008, s.39) Güney Kore’de Ulusal Sağlık Sigortası Kuruluşu (USSK) çatısı altında 

toplanmıştır (Sargutan, 2005, s.1065; www.wikipedia.org.tr). 

- Her iki ülkede de sağlık sigortasının halkın genelini kapsaması amaçlanmıştır. 

- Sağlık reformlarında amaçlanan sevk sistemi her iki ülkede de mevcuttur. 

- Her iki ülkede de sağlık hizmetlerinin ülkedeki dağılımında (kır-kent) eşitsizlik mevcuttur 

(Yıldırım, 2013, s.18; Song, 2009, s.206). 

- Yaşlı nüfusunun en hızlı artış gösterdiği ülkelerden biri olan Güney Kore’de yaşlı nüfusa 

paralel olarak kronik hastalıkların görülme sıklığındaki artış, ekonomik yükün artmasına 

neden olmaktadır (Song, 2009, s.209). Benzer durum son yıllarda Türkiye’yi de tehdit 

etmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada, Türkiye ve Güney Kore sağlık sistemlerinin yapısal özellikleri, 

finansman kaynakları, sağlık sistemleri üzerindeki devlet katkıları, literatüre ve OECD verilerine 

göre karşılaştırılmıştır. 

 

Bulgular: 2015 verilerine göre 50.423.960 nüfusa sahip Güney Kore (http://stats.oecd.org) ve 

77.323.892 nüfuslu Türkiye’nin (www.tuik.gov.tr) sağlık sistemleri hizmet sunumu ve finansman 

açısından karşılaştırıldığında benzer oldukları görülmektedir. Güney Kore’nin sağlık otoritesi Sağlık 

ve Refah Bakanlığı olup sağlık hizmet sunumu ve sigorta hizmetlerinden sorumlu USSK, bu 

kurumun denetimindedir (Sargutan, 2005, s.1070). Güney Kore 2014 verilerine göre toplam 3672 

hastane ve 587.993 hasta yatağına sahiptir (http://stats.oecd.org). Yine Güney Kore’de 2015 

verilerine göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içerisindeki sağlık harcamalarındaki giderler; 

mailto:sevilaslan716@gmail.com
mailto:dizguden@hotmail.com
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http://www.wikipedia.org.tr/
http://stats.oecd.org/
http://www.tuik.gov.tr/
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
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%3,2'si özel sektör, %4'ü kamu tarafından olmak üzere toplam %7,2’yi oluşturmaktadır 

(http://stats.oecd.org). Türkiye’de ise, üst otorite Sağlık Bakanlığı (SB) olup sigorta hizmetlerinden 

SGK sorumludur. Türkiye’nin 2014 verilerine göre sahip olduğu toplam hastane sayısı 1528 ve hasta 

yatağı sayısı 206.836’dır (www.tuik.gov.tr; http://stats.oecd.org). 2015 verilerine göre, Türkiye’de 

GSYİH içerisindeki sağlık harcamalarına yapılan giderler; %1,2'si özel sektör, %4'ü kamu tarafından 

olmak üzere toplamda % 5,2’yi oluşturmaktadır (http://stats.oecd.org). Sağlık hizmetleri sunumunda 

Güney Kore’de özel sektör ağırlıklı (hastanelerin %94’ü (www.wikipedia.org.tr)) bir sistem 

hakimken Türkiye’de devlet ağırlıklı (hastanelerin %56.7’si (SB, 2015, 75)) karma sistem hakimdir. 

Türkiye SDP ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarının hasta yükünü hafifletmek ve kurumların asli 

görevleri olan eğitim\araştırma ve ileri teknoloji gerektiren tedavilere odaklanmaları amacıyla 

tasarlanan sevk sistemi mevcuttur. Sistemde hastalar aile hekimine giderek gerekli görüldüğünde 

diğer sağlık kuruluşlarına sevkle gitmeleri öngörülmüştür (SB, 2003, 31). Ancak bu sistem hayata 

geçirilememiştir. Güney Kore’de ise sevk sistemi; doğum, diş sağlığı, rehabilitasyon gibi hizmetler 

dışındaki durumlarda, pratisyen hekimin sevkiyle diğer sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesine 

dayanmaktadır (Song, 2009, s.206). 

 

Ülkelerin sağlık göstergelerine bakıldığında, Güney Kore’de doğumda beklenen yaşam süresi (2014)  

82,2 yıl iken Türkiye’de 78 yıldır (http://stats.oecd.org). 2015 verilerine göre Kaba Doğum Oranı 

Kore’de ‰ 8,6 (http://kosis.kr/eng),  Türkiye’de ‰ 16,9’dur (http://www.tuik.gov.tr). Kaba Ölüm 

Oranı 2015 verilerine göre Güney Kore ‰ 5,4 oranına sahipken (http://kosis.kr/eng), Türkiye ‰ 5,2 

oranına sahiptir (http://www.tuik.gov.tr).  Ülkelerin 1.000 canlı doğum başına Bebek Ölüm 

Oranlarına bakılacak olursa, 2013 verilerine göre Kore 3,2 oranına sahipken Türkiye’de bu oran 

16,5’dir (http://hdr.undp.org). 

 

Sonuç: Türkiye ve Güney Kore’de sağlık politikalarını düzenleme görevini hükümete bağlı bir 

bakanlık üstlenmektedir. Fakat iki ülkenin bakanlıklarının sağlık hizmeti sunumunda üstlendikleri 

sorumluluk farklı oranlardadır. Türkiye’de hizmet sunumunun büyük bir kısmı bakanlığa ait sağlık 

kurumlarınca sağlanırken, Güney Kore’de ise sağlık hizmeti sunumunda ağırlıklı olarak özel sektör 

yer almaktadır. Güney Kore’de sağlık hizmetlerinin sunumunda özel sektörün ağırlıklı olması, sağlık 

hizmetleri için hükümet tarafından üstlenilen ekonomik yükü hafifletmekte ve bununla birlikte 

hükümetin sağlık hizmetlerine ayırmış olduğu bütçenin daha çok sağlığı geliştirmeye yönelik 

kullanılabilmesine olanak vermektedir. Son yıllarda Türkiye’de de özel sektörün faaliyet alanı 

genişletilerek devlet tarafından üstlenilen sağlık giderlerinin azaltılması politikaları dikkat 

çekmektedir. Bu kapsamdaki politikalarda halkın ödeme gücü, sağlık hizmeti kullanımı açısından 

önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı her iki ülkede de genel sağlık sigortası kapsamında 

yoksulların, gelir düzeyi düşük kişilerin, özürlülerin ve yaşlıların sağlık hizmeti giderleri devlet 

tarafından karşılanmaktadır.  

 

Güney Kore nüfusu Türkiye nüfusunun yaklaşık % 65’i kadardır. Ancak sağlık hizmetlerine 

aktarılan bütçe Türkiye’nin ayırdığı bütçeden %2 daha fazladır. Bu durum sağlık hizmetlerinin 

Güney Kore’de daha hızlı gelişmesine olanak sağlamaktadır. Ülkelerin sağlık hizmeti arzında önemli 

göstergelerden olan hastane ve hasta yatağı sayısına bakılacak olursa, Güney Kore, Türkiye’nin sahip 

olduğu hastane sayısının iki katından fazlasına ve 2,5 katını aşkın bir sayıda da hasta yatağına 

sahiptir. Türkiye’de sağlık hizmetleri arz kapasitesinin arttırılması sağlık alanına ayrılan bütçenin 

arttırılmasıyla olanaklı kılınabilir. İki ülkenin doğumda beklenen yaşam süresi, kaba doğum oranı, 

bebek ölüm oranı verilerine bakıldığında Güney Kore’nin Türkiye’den daha iyi durumda olduğu 

görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının nedenleri arasında; ülkenin refah seviyesi, çevresel 

faktörler, kültür gibi faktörlerin yanında sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe, koruyucu sağlık 

hizmetlerine verilen önem, izlenen sağlık politikaları ve bu politikaların doğru şekilde yerine 

getirilmesi etkenleri da sayılabilir.  Türkiye’de birinci basamak sağlık kuruluşlarının sınırlı 

http://stats.oecd.org/
http://www.tuik.gov.tr/
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
http://www.wikipedia.org.tr/
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
http://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01
http://www.tuik.gov.tr/
http://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01
http://www.tuik.gov.tr/
http://hdr.undp.org/
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kullanılması nedeniyle sevk zinciri işlememekle birlikte ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

kuruluşlarında hasta yoğunluğunu arttırmakta ve buna bağlı olarak bu kurumların asli görevlerini 

yerine getirmelerini zorlaştırmaktadır. Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerin Güney 

Kore’ye oranla daha yavaş kendini göstermesi bu nedenlere bağlanabilir. Güney Kore’de sevk 

zincirinin yönetmelikte yer alan istisnalar dışında uygun ve doğru bir biçimde kullanılması, koruyucu 

hizmetlere önem verilmesi, sağlık politikalarında öngörülen uygulamaların büyük oranda hayata 

geçirilmesi ülkenin sağlık göstergelerinin Türkiye’den daha iyi olmasına olanak vermektedir. 
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Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Analiz 

 

Nermin Özgülbaş
1
,
 
Fatma Bilici

 

1
 Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, ozgulbas@baskent.edu.tr. 

2
 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 

 

Bu çalışmanın amacı halka açık ve halka açık olmayan özel hastanelerde çalışma sermayesi 

yatırımlarının analiz edilmesidir.  

Bir işletmenin faaliyetlerini herhangi bir aksama olmadan düzgün bir biçimde sürdürebilmesi ancak 

yeteri kadar bir çalışma sermayesine sahip olması ile mümkündür. En genel anlamı ile çalışma 

sermayesi bir işletmenin bir ya da bir yıldan az olan kısa süreli bir hesap döneminde nakde 

çevrilebilir ekonomik değerlere bağladığı sermaye miktarını ifade eder (Sarıaslan ve Erol, 2008). 

Çalışma (işletme) sermayesi, varlık kalemlerinin paraya çevrilebilme kolaylığı ön planda olan aynı 

çalışma döneminde paraya dönüşen dönen varlıklardır (Broyles, Cooper ve Archer, 1985).  

Sağlık kurumları faaliyetleri için gerekli sabit varlık niteliğindeki bir yıldan uzun sürede kullanılma 

imkânı bulunan üretim araçlarını satın alıp, sağlık hizmeti üretiminde kullanabilir hale getirdikten 

sağlık hizmetlerinin sunulması, bedellerinin tahsil edilmesi, kullanılan kaynakların ödeme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için çeşitli varlıklara sahip olunması gerekir. Sağlık 

kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kullanılan ve kısa sürede paraya dönüşme 

özelliğine sahip bu varlıklara çalışma sermayesi başka bir ifadeyle işletme sermayesi denilmektedir.       

Çalışma sermayesi bazen herhangi bir işletmenin vadesi gelmiş borçlarını karşılayabilme 

kabiliyetinin ölçüsü olduğundan, kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü olarak da kabul 

edilmektedir (Özgülbaş, 2009).  

 

Şekil1.Çalışma Sermayesi Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık kurumlarında gelirleri kullanılır hale getirmek için Şekil 1’de de sunulan çalışma sermayesi 

döngüsünde dört aşamanın iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bunlar; nakit sağlanması, nakdin 

kaynaklara dönüştürülmesi (örn: tıbbi cihaz, malzeme, personel, fatura ödemeleri), bu kaynakların 

sağlık hizmetinin sunulmasında kullanılması, verilen hizmetlerin karşılığında faturalama yapılarak 

faturaların tahsil edilmesi(Özgülbaş, 2009). 

Sağlık kurumlarında çalışma sermayesi; 

 Tam kapasite ile çalışabilmesi, 

 Hizmete kesintisiz devam edebilmesi, 

 İş hacmini genişletebilmesi, 

 Likiditeyi arttırıp, yükümlülüklerini (başta kısa vadeli borçları) karşılayabilmesi, 

 Kredi değerliliğinin artırabilmesi, 

 Olağanüstü durumlara hazır olabilmesi, 

Nakit Sağlama 

Kaynakların Satın Alınması 

Ve Faturaların Ödenmesi 

Hizmet Sunumu 

Faturalama Ve Tahsilât 
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 Karlılığın ve verimliliğin artırabilmesi açılarından önemlidir. 

Halka açılma veya payların halka arz edilmesi, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her 

türlü yoldan halka çağrıda bulunmasını, halkın bir ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet 

edilmesini, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini, 

halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin 

satışına denir. Halka açılma finansman kaynak sağlamakta oldukça önemlidir (Koç, 1998).  Sağlık 

sektöründe 7 gün 24 saat sağlık hizmet sunumu açısından önem taşıyan çalışma sermayesinin halka 

açık olan ve olmayan hastanelerde analizi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklem kullanılmamış, halka açık özel hastaneler ve halka açık olmayan özel 

hastaneler çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü tarihte borsada işlem gören halka 

açık 2 özel hastanenin 4 yıllık verisi ile T.C. Merkez Bankası’ndan aynı tarihler arasında 4 yıllık 

verisine ulaşılan 371 özel hastanenin finansal verileri bu çalışmanın kapsamını oluşturmuştur.  Halka 

açık şirketlerin faaliyette olduğu tarihler dikkate alındığından çalışma 4 yıl verisi ile kısıtlı kalmış 

2007-2010 yılları arasını kapsamıştır. Elde edilen veriler analize elverişli hale getirilerek 

karşılaştırmalı oran analizi ile analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Hastanelerin Çalışma Sermayesi Oranları 

Yıllar Acıbadem  

Hastanesi 

Lokman Hekim  

Hastanesi 

Halka Açık  

Olmayan  

Hastaneler (ort) 

2007 0,17 0,17 0,42 

2008 0,16 0,27 0,46 

2009 0,17 0,27 0,45 

2010 0,21 0,26 0,43 

 

Tablo 1’de görülebileceği halka açık hastanelerde çalışma sermayesi yatırım oranı daha düşüktür. 

Tablo 2. Hastanelerin Çalışma Sermayesi Devir Hızları 

Yıllar Acıbadem  

Hastanesi 

Lokman Hekim  

Hastanesi 

Halka Açık  

Olmayan  

Hastaneler (ort) 

2007 6,23 3,22 0,04 

2008 4,71 2,75 0,03 

2009 4,55 3,53 0,03 

2010 4,55 4,00 0,03 
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Halka açık olmayan hastanelerin çalışma sermayesi yatırım oranları daha yüksek ve Tablo 2’de de 

sunulduğu gibi çalışma sermayesi devir hızları düşüktür. Bu bulgu halka açık olmayan hastanelerin 

çalışma sermayelerini daha verimsiz yönettiklerini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3. Hastanelerin Net Çalışma Sermayesi Devir Hızları 

Yıllar Acıbadem  

Hastanesi 

Lokman Hekim  

Hastanesi 

Halka Açık  

Olmayan  

Hastaneler (ort) 

2007 -7,59 -3,69 -0,05 

2008 -44,99 -3,47 0,10 

2009 -15,49 -6,27 -1,01 

2010 -8,66 -7,35 0,02 

 

Çalışma sermayesi, borçları ödeme gücünün de bir göstergesi olduğundan hastanelerin net çalışma 

sermayesi devir hızları da değerlendirilmiştir. Halka açık olmayan hastanelerin net çalışma sermayesi 

devir hızlarının halka açık hastanelere göre nispeten daha iyi olduğu söylenebilir. Halka açık olan 

hastaneler çalışma sermayelerini daha atılgan bir şekilde finanse ettiklerinden net çalışma 

sermayeleri negatif (-) olmuş, başka bir ifade ile kısa vadeli borçlarını ödeme güçlerini 

kaybetmişlerdir. Bu finanslama stratejisi halka açık hastanelerin finansal risklerini yükseltmiştir.   

Tablo 4. Hastanelerin Özsermaye Karlılık Oranları 

Yıllar Acıbadem  

Hastanesi 

Lokman Hekim  

Hastanesi 

Halka Açık  

Olmayan  

Hastaneler (ort) 

2007 0,10 0,24 -0,03 

2008 -0,32 -0,54 -0,05 

2009 0,12 0,06 -0,05 

2010 0,08 0,07 -0,03 

 

Hastanelerin çalışma sermayesi yatırım tutarları, verimlilik durumları, finanslama stratejileri ve 

finansal riskleri karlılık durumlarını etkilemektedir. Bu nedenle karlılık durumları da analiz 

edilmelidir.  Tablo 4’de hastanelerin özsermaye karlılık oranları ve Tablo 5’de hastanelerin net kar 

marjları sunulmuştur. 
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Tablo 5. Hastanelerin Net Kar Marjları 

Yıllar Acıbadem  

Hastanesi 

Lokman Hekim  

Hastanesi 

Halka Açık  

Olmayan  

Hastaneler (ort) 

2007 0,04 0,10 -0,01 

2008 -0,06 -0,11 -0,01 

2009 0,03 0,02 -0,01 

2010 0,01 0,03 -0,01 

 

Çalışma sermayesi yatırımlarını dengeli olarak gerçekleştiren ve daha verimsiz kullanan halka açık 

olmayan hastanelerin karlılıkları daha düşük olmuştur.  Çalışma sermayesi yatırımlarını atılgan 

olarak gerçekleştiren,  finansal risklerini yükselten ve çalışma sermayelerini daha verimli kullanan 

halka açık hastanelerin karlılıkları daha yüksek olmuştur. 2008 yılındaki zarar durumlarının finansal 

krize bağlı olduğu varsayılırsa kriz sonrası karlılıklarını düzeltme konusunda da başarılı oldukları 

görülmektedir.    

Bu değerlendirmeler sonucunda halka açık hastanelerin çalışma sermayelerini daha iyi yönettiği 

söylenebilir. Halka açık olmayan hastanelere hem finansal kaynak yaratmak, hem de halka açık 

olmanın motivasyonu ile daha iyi bir finansal yönetime sahip olabilmeleri için halka açılmayı 

önermek mümkündür. 
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Amaç: Açık ve Laparoskopik olarak yapılan Kolesistektomi vakalarına ait Sağlık Uygulama Tebliği 

(SUT) paket puanları ile Tanı İlişkili Gruplar (TİG) bağıl değerleri dikkate alınarak oluşturulacak 

olan sanal bir global bütçe üzerinden iki Devlet Hastanesine SUT ve TİG’e göre belirlenecek geri 

ödeme miktarları karşılaştırılarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak amacıyla bu çalışma 

yapılmıştır. 

Önem: Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol 

gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı’na global bütçe üzerinden bir geri 

ödeme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ise kendisine bağlı hastanelere global bütçe esaslı SUT hak 

edişleri, hastanenin statüsü, finansal ve çeşitli yönetsel vb. kriterlere göre ödeme yapmakta olup, 

sunulan sağlık hizmetlerinin karşılığı ödemelerin çok büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından finanse edilmektedir. Sağlık Bakanlığı hastanelerine verilecek Global Bütçenin 5%’lik 

kısmı ise halihazırda Türkiye’de geçiş süreci içinde bulunan Tanı İlişkili Gruplara Dayalı geri ödeme 

yöntemine göre dağıtılmaktadır. Bu çalışmanın önemi; bir vaka başına ödeme yöntemi olan Tanı 

İlişkili Gruplara Dayalı Ödeme Yöntemi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin vaka başına ödeme amaçlı 

kullandığı Ek 2C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinin karşılaştırılarak hastanelerin Sosyal Güvenlik 

Kurumu geri ödemesi açısından hangi oranda bir değişime uğrayacağı hakkında bir değerlendirme 

yapma imkanı bulunmasıdır. 

Araştırma Yöntemi: Ankara il merkezinde bulunan iki devlet hastanesinin 2013 yılına ait 

kolesistektomi vakalarının tamamı olan 2.286 adet vaka çalışma kapsamına alınmış olup öncelikle 

kolesistektomi vakalarına ait yaş, cinsiyet, ortalama kalış süresi ve taburculuk durumu gibi 

demografik bulgular ortaya konmuştur. Çalışmada Kolesistektomi vakasının seçilme sebepleri 

arasında hem  Dünya’da ve Türkiye’de oldukça sık görülen dünya genelinde prevelansı yaklaşık 6% 

olan bir vaka olması hem de TİG ve SUT vaka listelerinde aynı isimde ortak tek vaka olmalarıdır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için geliştirilen 667 TİG içerisinde Kolesistektomi vakaları 

toplam dört adet TİG’den oluşmaktadır. Kolesistektomi vakalarına ait TİG kodları ve bağıl değerleri 

(BD) şöyledir: H07A-BD:2,26 (Kolesistektomi, Açık Cerrahi, Kapalı Koledok Eksplorasyonu 

Yapılan veya Katastrofik KK Bulunan) ve H07B-BD:1,16 (Kolesistektomi, Açık Cerrahi, Kapalı 

Koledok Eksplorasyonu Yapılmayan, Katastrofik KK Bulunmayan), H08A-BD:1,33 

(Kolesistektomi, Laparaskopik, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılan veya Katastrofik/Şiddetli 

KK Bulunan) ve H08B-BD:0,96 (Kolesistektomi, Laparaskopik, Kapalı Koledok Eksplorasyonu 

Yapılmayan, Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan). Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmet 

sunuculara geri ödemede kullanılan SUT işlemlerinde ise iki adet kolesistektomi grubu yer 

almaktadır. Bu vakalara ilişkin SUT işlemleri ve işlem puanları ise şöyledir: Kolesistektomi (Açık 

Cerrahi) - işlem puanı:1214,17 ve Kolesistektomi (Laparoskopik) – işlem puanı: 1602,02. TİG ve 

SUT ödemelerinin karşılaştırılabilmesi için öncelikle gerçek değer olarak belirlenen SUT geri ödeme 

fiyatları  ile vaka sayıları çarpımlarının toplamı sanal bir global bütçe hesaplaması yapılmıştır. Bu 

sanal global bütçe üzerinden TİG bağıl değerleri ile TİG vaka sayılarına göre TİG fiyatları 

belirlenerek elde edilen bulgular karşılaştırılmıştır. Bunun için kolesistektomi vakalarının SUT ve 

TİG’e göre geri ödemeye esas katsayıları dikkate alınarak varsayılan sanal global bütçeden her bir 

vakanın SUT ve TİG’e göre geri ödeme fiyatı belirlenmiştir. Belirlenen bu TİG ve SUT geri ödeme 
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fiyatları üzerinden hem SUT’a göre hem de TİG’e göre kolesistektomi vaka çeşitlilikleri bazında ne 

kadar geri ödeme alabilecekleri belirlenerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Kolesistektomi vakalarının kadınlarda ve 50 yaş üzerinde daha sık görüldüğü, vakaların 
büyük oranda şifa ile taburcu edildiği ve hastanede kalış sürelerinin işlemin açık ya da kapalı 
yapılmasına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. SUT geri ödeme fiyatı bakımından laparoskopik 
yapılan kolesistektomi fiyatı yüksek iken, TİG açısından Açık Cerrahi ile yapılan kolesistektomi 
fiyatının daha yüksek fiyatta olduğu tespit edilmiştir. SUT’a göre laparoskopik işlemden, TİG’e göre 
ise açık cerrahi ile yapılan işlemden daha fazla geri ödeme alınacaktır. Yani kolesistektomi 
vakasında açık cerrahi işleminden TİG’e göre daha fazla geri ödeme alınırken SUT’a göre 
laparoskopik işlemden daha fazla geri ödeme alınacaktır. SUT ve TİG vaka geri ödeme fiyat 
farklılıkları sağlık hizmet sunucularının alacağı geri ödemeyi önemli oranda etkilemektedir. Fiyat 
farklılıkları gerçekleşen vaka sayıları ile çarpıldığından hangi oranda fark oluşacağından belirleyici 
olan diğer faktör vaka sayısıdır. 
Sonuç: Aynı vaka olmalarına rağmen SUT işlem puanları ile TİG bağıl değerleri arasındaki 

farklılıklar her iki geri ödeme yöntemi bakımından hastanelerin farklı miktarda geri ödeme almaları 

ile neticelenmiştir. İlk değerlendirmede SUT ile belirlenen işlem puanlarının vakaların şiddet ve 

maliyet özelliklerini yansıtmadığı, TİG bağıl değerlerinin ise SUT işlem puanlarına göre daha adil ve 

hakkaniyetli bir geri ödeme aracı olarak kullanılabileceği değerlendirilebilirse de söz konusu seçimin 

bilinçli bir tercih ve politikanın sonucu olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde SUT ve 

TİG geri ödeme fiyatlarının farklılığının temel nedeni fiyatların belirlenmesine esas olan “puan / 

bağıl değer”in belirlenme yönteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. TİG maliyet belirleme 

yöntemi; maliyet muhasebesi yöntemleri ile vaka maliyetlerini belirleyen, vaka maliyetlerinin vaka 

şiddetleri ile doğru orantılı olarak tespit eden, ayrıca vakaların birbirlerine göre ağırlıklarının da 

belirlendiği genel kabul görmüş bir araç olmakla beraber bazı vakalar için sağlık hizmet 

sunucularının davranışlarını yönlendirme amaçlı olarak başka usullerin seçilmesinin de uygun 

olabileceği anlaşılmaktadır. Buna bir örnek olarak öne çıkan  SUT’da açık cerrahi ile yapılan 

kolesistektomi işlem puanının laparoskopik işlem puanına göre düşük olması hususu,  laparoskopik 

yöntemin göreceli olarak hem maliyet açısından hem de sağlık açısından uygunluğu gerekçesiyle 

makul karşılanabilecektir. . Uluslararası literatürde de laparoskopik kolesistektominin açık 

kolesistektomiye göre daha maliyet etkin ve güvenli olduğu konusunda uzlaşının olduğu görülmekle, 

SUT ile laparaskopik işlemin teşvik edilmesinin yerindeliğini desteklemektedir.   
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Amaç: Bu araştırmanın amacı 2005 yılında pilot uygulama ile başlayan ve günümüzde ülkemiz 

genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği sisteminin maliyetlerini araştırmak ve devlet tarafından 

yapılan ödemelerin aile hekimlerine nasıl yansıdığını ve nasıl kullanıldığını araştırmak aynı zamanda 

yapılan bu ödemeler dışında aile hekimlerinin ürettiği hizmetlerin maliyet analizini yapmaktır.  

Önem: Sağlık hizmetlerinden yararlanmak günümüzde en temel insan haklarından biridir. Bu 

hakkın eşit ve iyi bir biçimde sunulması için geçmişten günümüze birçok uygulama geliştirilmiştir. 

Bunların başında birinci basamak sağlık hizmetlerine verilen önem gelmektedir. Birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için dünyada ve Türkiye’de birçok politika 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 2014 yılına geldiğimizde Türkiye’de aile hekimliği tüm illerde 

uygulanmaya başlanmıştır. Genellikle temel sağlık hizmetlerinde maliyet olgusu ön plana 

çıkarılmasa da aile hekimlerinin kazançları ve ülke sağlık giderleri açısından maliyetler önemlidir. 

Aile hekimliği uygulaması ile aile hekimleri arasında oluşan hizmet ve toplam maliyet farklarının 

hesaplanması aile hekimlerinin ücretlendirme politikalarına katkı sağlayacaktır.  

Araştırma Yöntemi: Bu bilimsel araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış ve bu 

kapsamda görüşmeyi kabul eden iki tane aile hekiminden veri toplama analizi ve görüşme tekniğini 

kullanarak aile sağlığı merkezlerinde bulanan aile hekimliklerinin verilerinden yararlanarak maliyet 

araştırması uygulanmıştır. Veriler 2014 yılına aittir.  Aile hekimlerinin C sınıfı olan Gümüşhane 

ilinde, D sınıf olan ise Hatay ilinde çalışmaktadır. Bundan sonra Gümüşhane ilindeki C ve Hatay 

ilindeki D olarak kodlanacaktır. 

Bulgular: Aile hekimlerine kayıtlı kişilerin, 2014 yılı toplam muayene sayılarının ve aile 

hekiminin diğer yaptığı işler göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmıştır. Elde edilen bilgilere 

göre aile hekimlerine devlet tarafından belli bir harcama yetkisi verildiği saptanmış ve devlet 

tarafından Aile Sağlığı Gider Ödeneği olarak bu ücret maaşlara yansıtılmaktadır. Aile hekiminin 

giderleri bu ödenekten karşılanmaktadır. Fakat bu tutarın aile hekimliklerine yeterli olup olmadığı 

veya bu ödenekten aile hekimlerine belli bir gelir sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmemektedir. 

İncelenen iki aile hekimi de yaklaşık olarak aynı brüt ücrete sahiptir. Bunun sebebi D aile hekimine 

daha fazla kayıtlı kişi (D:4000, C:3644) olması ve daha fazla hizmet sunmuş olmasıdır. Brüt geliri 

aile hekimlerinin yaptığı işlere oranladığımız zaman iki aile hekiminin de en fazla yaptığı işin hasta 

muayene etmek olduğu saptanmıştır. Bunun asıl sebebi yıllık olarak değerlendirildiğinde her bireyin 

ortalama yılda 3-4 kez muayene olmak için aile hekimine gitmiş olmasıdır.  Diğer bir yandan aile 

hekimlerinin en az yaptığı iş ise gebe izlemdir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Gerek doğurganlık 

oranının düşük olması gerekse erkek aile hekimlerinin tercih edilmemesi, diğer bir neden de aile 

sağlığı merkezlerinin donanımının gebe takibi yapmak için gerekli teçhizatın olamamasıdır. Bu 

araştırma asıl dikkat edilen konu aile hekimlerinin vermiş olduğu hizmetlerin maliyetleridir. 2014 

yılı verilerine göre D aile hekiminin toplam maliyeti 21.191, C aile hekiminin maliyeti ise 24.640 

olarak saptanmıştır. Bu maliyetler aile hekimine kayıtlı kişi üzerinden hesaplandığında D aile hekimi 

için her bir kayıtlı kişinin maliyeti 5.30 TL, C aile hekimi 6.76 TL olduğu görülmüştür. D aile 

hekiminin hasta muayene başına 1.36 lira muayene maliyetine katlandığı C aile hekimi ise 1.94 lira 

muayene maliyetine katlandığı hesaplanmıştır. Gelirleri farklı olmakla beraber Hatay ilinde bulunan 
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aile hekiminin Gümüşhane ilinde bulunan aile hekimine göre yaptığı hizmetler için daha az maliyete 

katlandığından dolayı net kazançta önemli bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.  

Sonuç: Bu araştırmada aile hekimleri daha çok finansal açıdan ele alındı. Aslında her bir Aile 

Sağlığı Merkezinde en az iki tane aile hekiminin bulunması bu merkezin giderlerini paylaşarak en 

aza indirmeye çalışılması hekim açısından olumlu bir göstergedir. Aile hekimliğinin ülke genelinde 

bu kadar yaygın olarak kullanılması, bölgelere ve sınıflara göre maliyet açısından farklılıklar 

gösterdiği saptanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda aile hekimliği sınıflarına ve bölgesel 

farklılıklarına göre yol gösterici hizmet başı maliyetlerin oluşturulması için araştırmacı ve 

uygulamacıların yeni çalışmalar yapması önerilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Maliyet Analizi, Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Sistemi, 

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
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Sağlık hizmetlerinde maliyetleri minimize etme ve tasarruf sağlama son dönemlerde önemi 

kavranan bir konu haline gelmiştir. Maliyetleri kontrol edebilmek için maliyet analizlerinin yapılmış 

olması gerekir. Sağlık kuruluşu gelir ve giderlerini belirleyerek ancak maliyetlerini kontrol altında 

tutabilir. Maliyetleri kontrol edebilmenin birçok yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi 

birim maliyet hesaplanması yapılarak, sağlık kuruluşunun girdi maliyetlerinin belirlemektir. 

Yapılan bu çalışmada İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan A Sınıfı Özel bir hastanenin Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde, Geleneksel maliyet Yöntemine dayanarak Bir birim maliyet 

hesaplama çalışması yapılmıştır. Çalışma elde edilen veriler; literatür bilgisi, hastanenin 2015 yılına 

ait muhasebe verileri ve hastanede çalışan uzman görüşlerinden elde edilmiştir. Elde edilen bilgilere 

dayanarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon biriminden toplam maliyeti hastanenin toplam maliyetinin 

% 2.81’i olarak belirlenmiştir. FTR Biriminin toplam giderleri arasında en fazla paya sahip gider 

kalemi personel giderleridir. Bu kalemin yüksek çıkmasının sebebi hekim işçiliğinin çok yüksek 

olmasıdır. 

Amaç: Bu araştırmada, nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu İstanbul’un Silivri İlçesinde yer alan 

‘X’ Özel Hastanesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniğinde bir yıllık dönemde oluşan 

maliyetlerinin belirlenmesi, bir poliklinik muayene maliyetinin ne kadar olduğunun hesaplanması ve 

yapılan diğer çalışmalarla kıyaslanması amaçlanmaktadır. 

Önem: Sağlık sektörü açısından maddi kaynakları en fazla tüketen sağlık kurumları hastaneler 

olarak bilinmektedir. Özel sağlık kuruluşları kamu kuruluşlarına nazaran kar amacı güttükleri için 

maddi kaynakların belirlenmesi ve maliyetlerin kontrol altına almaları kar maksimizasyonlarını 

arttırmaları açısından oldukça önemlidir (Ataç, G., 2009:37). 

Araştırma Yöntemi: Araştırma nicel veriler kullanılarak yapılmıştır. Verilerin Birinci ve İkinci 

dağıtım yöntemi kullanılarak dağıtımları yapılmıştır. Araştırma da gerçek verilerin kullanımına özen 

gösterilmiş eksik kalan kısımlar için uzman görüşünden faydalanılmıştır. 

Araştırma geriye dönük (retrospektif) veriler kullanılarak yapılmıştır. Aynı zamanda belirli bir 

dönemi kapsadığından kesitsel araştırma niteliğindedir. 

Araştırmanın birinci ve ikinci dağıtımında Fiili maliyet yöntemi kullanılmış ve Giderler esas üretim 

Gider yerlerine doğrudan dağıtılmıştır. Doğrudan dağıtılamayan giderler için dağıtım ölçütleri 

(dağıtım anahtarları) kullanılmıştır. Üçüncü dağıtım kısmında birim maliyet hesaplaması yapılarak 

dağıtımlar tamamlanmıştır. 

Araştırma yapılırken veriler, hastane gelir-gider tablosu, İnsan Kaynaklarından temin edilen ücret 

bordroları, muhasebe kayıtları, Hastane bilgi sistem kayıtları, İstatistik birim kayıtları ve uzman 

görüşünden faydalanılarak elde edilmiştir. Uzman görüşü hastane teknik ekibi, muhasebe birimi 

çalışanları ve FTR Birimi çalışan görüşlerini kapsamaktadır. 
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mailto:semaulku@saü.edu.tr


          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

317 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

Bulgular: Çalışma elde edilen veriler; literatür bilgisi, hastanenin 2015 yılına ait muhasebe verileri 

ve hastanede çalışan uzman görüşlerinden elde edilmiştir. Elde edilen bilgilere dayanarak Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon biriminden toplam maliyeti hastanenin toplam maliyetinin % 2.81’i olarak 

belirlenmiştir. FTR Biriminin toplam giderleri arasında en fazla paya sahip gider kalemi personel 

giderleridir. Bu kalemin yüksek çıkmasının sebebi hekim işçiliğinin çok yüksek mal olmasıdır. 

Sonuç: Sağlık kurumlarında birim maliyeti hesaplamak oldukça zor ve karmaşık bir olaydır. Sağlam 

bir maliyet analizi için sağlam bir muhasebe sistemi alt yapısı olması gerekmektedir. Yukarıda 

yapmış olduğumuz araştırmamız neticesinde alınan sonuçlar şu şeklidedir. 

 Çalışma yaptığımız hastanede toplam maliyet 33.600.008,00 TL iken FTR Biriminin 

toplam maliyeti 945.885.52 TL olarak hesaplanmıştır. 

 Hastane Toplam maliyet içerisinde bakıldığı zaman en büyük paya sahip gider kalemi % 

55,4 oranıyla Personel giderleri, Personel giderlerinin büyük bir kısmını Hekim 

maliyetleri oluşturur. Hekim sayısının toplam personel içerisindeki oranı %15,9 iken 

maliyet açısından toplam maliyetin % 50’sinden daha fazla olarak hesaplanmıştır. Bu 

durum Araştırma yapılan kurumun Özel Hastane olması ile açıklanabilir. 

 Personel giderlerinden sonra en fazla tutan giderler sırasıyla  % 14,6 ile Çeşitli Giderler, 

% 12,3 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, % 11,8 Genel Üretim Giderleri ve % 5,7 

Amortisman ve Tükenme Payları sırasını izlerken bu oranlar Birim Bazında 

İncelendiğinde aynı sıralama olmamaktadır. FTR Departmanına ait toplam maliyetlere 

bakıldığı zaman Gider Kalemleri arasında en büyük paya sahip gider kalemi % 60 

oranıyla Personel Giderleri olmuştur.  

 Bu giderleri takiben Demirbaş giderleri % 15,3 oranında pay almış, Amortisman 

Giderleri de Demirbaş giderleri gibi % 15 pay alırken Genel Üretim giderleri % 6’lık bir 

pay almıştır. Çeşitli Giderler % 3 pay almış ve İlk Madde malzeme giderleri % 0,7 

almıştır. Bu sonuç FTR Biriminin poliklinik özelliğinden dolayı açıklanabilir. FTR 

Biriminde diğer cerrahi birimlerde olduğu gibi çok fazla ilaç giderlerine ihtiyaç 

duyulmaz. Sonsuz ’un (2009) da yapmış olduğu bir maliyet çalışmasında en büyük gider 

kalemi İlk Madde ve Malzeme Gideri olarak bulunmuştur. Yine Ağırbaş ve Erkol (2012) 

tarafından yapılan KWC yapılan bir çalışmada En yüksek Gider kalemi Personel 

Giderleri iken İlk Madde ve Malzeme Gideri oranı Genel Üretim Giderlerinin oranından 

daha fazla bulunmuştur. 

 Bu sonuçlara bakıldığı zaman araştırmamızın başında varsayım olarak aldığımız En 

büyük paya sahip gider kalemi Genel Üretim Giderleri varsayımımız hem hastane 

bazında hem de birim bazında doğru çıkmamıştır. 

 İkinci dağıtım sonucunda Yardımcı Gider Yerlerinden FTR Birimine çok fazla pay 

verilmemiştir. Arşiv Biriminden gelen pay  % 15,3, Muhasebe Biriminden %11,8, 

Radyoloji Biriminden % 65,4 ve Laboratuvar ve Kan alma Biriminden Gelen pay ise % 

7,5 olarak belirlenmiştir.  

 FTR Departmanı Birim maliyeti 45,2 TL olarak bulunmuştur. Ancak hastane muayene 

ücreti olarak en düşük 50 TL muayene ücreti almaktadır. Yani hastane maliyetlerini 

karşılayabilmekte hatta daha fazlasını kazanmaktadır. 

 FTR Birimi Gider bakımından hastane toplam maliyetine çok etki etmemekle birlikte 

gelir getirici özelliği daha fazladır. Kısakürek’in (2010) da yaptığı çalışma da FTR 

Birimi en yüksek gelir getirici Birim olarak bulunmuştur.  

 Giderler arasında en büyük payı sabit maliyetler almaktadır. Bunun da en önemli sebebi 

personel giderlerinin sabit maliyet olarak alınmasıdır. 

 Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanede etkin bir maliyet sisteminin olmaması 

kullanılan gider çeşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesini zorlaştırmıştır. Nitekim 
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Araştırma yaparken elektrik, Su gibi giderlerinin hesaplanmasında herhangi bir ölçüm 

yapılamadığı için tahminin veriler üzerinden hesaplama yapılmıştır.  

 Hastanede Poliklinik muhasebe sistemi olmamasından dolayı veri elde edilmesi çok fazla 

zaman kaybına yol açmıştır. 
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Amaç: İletişim, genel olarak kişi tarafından bilinen, yaşanan ama farkında olunmayan bir olgudur. 

Birileri yaşananı kişinin yüzüne vurduğunda, bilineni söylediğinde, kişi yaşadıklarının ve en 

önemlisi de insanlığının farkına varmaktadır (Güngör, 2013, s.16). Kendini tanıma ve kendini ifade 

edebilme önemlidir. Kendini en iyi şekilde ifade edebilenler karşıdakine anlatma, kabul ettirme ve 

karşıtlığı azaltmada ciddi mesafeler alabilmektedir. 

İnsan ilişkilerinde iletişimsizlik diye bir şey yoktur. Kişinin susması, sessiz kalması, çevreye tepki 

vermemesi, ilişkiyi kesmesi iletişimsizlik olarak değerlendirilmemelidir. Susan, bir konuda görüş 

belirtmeyerek sessiz kalmayı tercih eden birinin amacı iletişimsizlik yaratmak değil, suskunluğa 

dayalı bir iletişimsel edim ortaya koymaktır. İnsanlar susma eylemi ile de karşısındakine bazı 

mesajlar verebilir. İletişim yalnızca söz söyleyiş, yazıya döküş değildir. Tavır, davranış, jest ve 

mimiklerde birtakım mesajlar yüklüdür (Güngör, 2013, s.136). 

Tıp etiği, tıp alanındaki tutum ve davranışların iyi ya da kötü yönünden değerlendirilmesi 

etkinliğidir. Bir başka açıdan bakıldığında ise tıp etiği alanındaki tartışma konuları tıptaki değer 

sorunlarının ele alınması üzerine kuruludur. Tıp etiği denildiğinde hekim, hemşire, hastane yöneticisi 

ya da diğer sağlık çalışanları ile birlikte tüm toplum kurum ve bireylerini ilgilendiren bir etkinlik 

alanından söz edilmektedir (Aydın, 2006,  s.3). 

Günümüzde sağlık hizmetine ulaşmanın çok zor, karmaşık, akıl almaz ve güç yetirilemez durumda 

olduğunu vurgulayan Özlü(2005,s.18), pahalı tıp teknolojisi, sermaye kontrolünde ve para 

kazanmaya dönük sağlık organizasyonu, harcamalarını en aza indirmede ustalaşmış özel sigorta 

şirketleri ve aşırı uzmanlaşma karşısında hastaların kendi çıkarlarını koruyamayacak konuma 

itildiklerine değinmektedir. Bu durumu da, geçmişte arabasını herhangi bir ustaya tamir ettirebilen 

bir sürücünün, bugün ileri elektronik donanıma sahip otomobilinin bakım ve onarımı için servis 

ağına mahkum hale gelmesine benzetmektedir. Özlü, hastanın, bilgisi, becerisi olmayan bir konumda 

iken sağlık gibi vazgeçilemez, ertelenemez ihtiyacını mutlaka karşılama zorunluluğuna dikkat 

çekmektedir. Yine hastayı ihtiyaç duyduğu hizmeti verecek olan sağlık çalışanının karşısında boynu 

bükük, muhtaç ve edilgen olarak belirtmektedir. 

Bu çalışmada tıp etiği eğitimi almış ve bu eğitimle şekillenmiş bir çalışma kültürü içinde yetişmiş 

sağlık çalışanının hastayla iletişimine tıp etiğinin muhtemel etkilerinin teorik olarak tartışılması 

amaçlanmaktadır. 

Önem: İletişim sayesinde katılanlar niyetlerini ortaklarına açıklama olanağına sahip olarak 

genellikle işbirliğinin artmasına (Freedman,Sears&Carlsmith, 1998, s.578) neden olmaktadır. 

İşbirliği, toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için önemli bir etkendir. İşbirliğinin karşıtı ise kişi içi 

veya kişiler arası çatışmalardır. Çatışmalar her zaman zararlı bir sonuca doğru gitmeyebilir. Yakın 

ilişkilerin, dostlukların meydana gelebilmesi için kişiler kendi benliklerini ortaya koyabilmeleri 

gerekir. Beraber yaşayan bir şekilde aynı ortamda olmak zorunda kalan kişilerin aralarında çatışma 

ve sürtüşme çıkması doğaldır. Çatışma çıktı diye yaşanan bu çatışmalar yüzünden ilişkinin 

bozulması ise doğal değildir. İlişkilerin bozulması bir yana çatışma ve sürtüşmeden kişiler 

birbirlerini daha iyi anlayabilmek için fırsatlar yaratmalıdır (Cüceloğlu, 1999, s.195-196). 
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Genel insan ilişkilerinde olduğu gibi tıp etiği alanındaki değerlendirmede de belli etik ilkelerin 

varlığı kaçınılmazdır (Aydın, 2006,s.9).Sağlık hizmeti sunumunun sınırlarının belirlenmesinde tıp 

etiğinin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Sağlık etiği hastalarla kurulacak ilişkilerdesağlık 

çalışanlarının neler yapması yolunda telkinler içermektedir.Sağlıkta taraflar arası kurulan iletişim 

birçok bakımdan genel iletişimden farklılıklar göstermektedir.Bu nedenle sağlıkta iletişim konusunu 

incelerken mutlaka tıp etiğini paralel değerlendirmek gerekmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Tıp etiği ve sağlık iletişimi alanlarında literatür taraması yapılmıştır. İletişim 

ve özellikle kişilerarası iletişim konusu incelenmiş ve tıp etiği ile karşılaştırılmıştır. Sahada yaşanan 

sorunlara dönük yapılan çalışmalar irdelenerek hasta-sağlık personeli iletişiminde yaşanan sorunların 

tıp etiği kaynaklı nedenleri araştırılmıştır. 

Bulgular: Hekim merkezli (paternalist) yaklaşımolarak da ele alınabilecek olan bakışa sahip hekim; 

hastanın rahatsızlık öyküsünü, öz geçmişini, aile öyküsünü, sosyal ve iş öyküsünü sorgulamakta ve 

sistemlerin gözden geçirilmesi neticesinde teşhis ve tedavi sürecinin şekillendirilmesinde karar veren 

kişi olmaktadır (Ataç, 2009, s.93). Burada hasta pasif ve karar verme sürecinde yeterince yer alamaz 

durumdadır. Günümüzde ideal olarak benimsenen hasta-hekim ilişkisinde hasta katılımı önemlidir. 

Ancak karara hasta katılımının sınırı hastanın durumuna (kişiliği, eğitim düzeyi, yeterliliği, anlama 

kapasitesi gibi) ve hastalığın özelliğine (hastalığın akut ya da kronik bir seyir izlemesi, hasta 

yaşamını etkileme düzeyi gibi) göre değişebileceği unutulmamalıdır (Atıcı, 2007, s.49). Aynı 

hastalık, farklı kişilerde farklı klinik tablolar oluşturabilmekte; aynı tedavi, farklı hastalarda farklı 

sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle “hastalık yok, hasta vardır” özdeyişi tıpta çok sık 

kullanılmaktadır. Kişilerin hastalanmaları, hastalığı algılamaları, yansıtmaları farklı olduğu gibi, 

hastalığa gösterdikleri tepkiler, tedaviye verdikleri cevaplar da çok farklılık göstermektedir (Özlü, 

2005,s.199). 

Sağlık hizmeti sunumunda birbirine benzeyen iletişim hatalarının varlığı görüldükçe, bunun 

nedenleri üzerinde durulduğunda tıp etiğini ekollerinin etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Birbirine 

benzeyen iletişim davranışlarının özellikle hekimler arasında görülmesinin nedenine dair Bioetiğin 

Temelleri kitabında bazı iddialar bulunmaktadır. Yazara göre (Veatch, 2010, s.14), Hipokrat’ın 

yaşadığını dönemin yirminci yüzyıldaki en tanınmış araştırmacısı olan Ludwig Edelstein, (1967) 

Hipokrat geleneğinin Pisagor kültünden geldiğini düşünmektedir. Bu kült; bilim, felsefe ve dinle 

ilgilenmiştir. Bu kültün devamı olan Hipokratçıekol’e göre Hipokrat yemini eden kişi, tıp bilgisini 

sıradan insanlarla paylaşmamaya yemin etmektedir. Hekimlere öğretilen bilgilerin çok güçlü 

olduğuna inanılmıştır. Bu güç, eğitilmemiş kişilerim ellerinde büyük zararlara yol açabilir. Veatch, 

bu tavrın bugün modern tıpta, özellikle de hastalar ile tıbbi bilgileri paylaşmaktan rahatsızlık duyan 

yaşlı hekimlerde görüldüğüne değinmektedir. 

Sonuç: Hasta sağlık çalışanı arasında daha çok kişilerarası ilişkiler hatta yüz yüze ilişkiler 

yaşanmaktadır. Bu nedenle yüz yüze ilişkilerde başarılı olmak gereklidir. Sağlık çalışanlarının 

içerisinde bulunduğu durum, zaman baskısı vb birçok neden, hasta-sağlık personeli ilişkisini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Buna ilaveten hastaya bilgi vermenin gerekli olmadığına hatta 

verilememesine inanılan bir etik ekole sahip sağlık çalışanının yaptığı bilgilendirmeme meselesi bu 

açıdan değerlendirildiğinde anlaşılabilirdir. Bilmeden dahil olduğu tıp etiği eğitimi ve 

kültürü,kendisinin iletişim davranışını etkileyebilmektedir. Bu nedenle tıp eğitiminde, meslek etiği 

anlatılırken yaşanılan döneme ve kişiye uygun bir iletişim modeli önerisi yer almalıdır. 
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Amaç: Araştırma sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki hasta yakınıyla iletişimini anlamak, hasta 

yakınlarının da bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla, niteliksel olarak 

yapılmıştır. 

Önem: Bu araştırmanın yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının hasta yakınlarıyla iletişim 

problemlerinin ve hasta yakınlarının bakış açılarının anlaşılmasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma İstanbul’da bir Üniversite ve Özel Hastanenin yoğun bakım 

ünitelerinde Nisan- Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde amaçsal 

örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın konusuna ve amacına uygun ölçütler belirlenmiş ve 

bu doğrultuda örneklem seçimi yapılmıştır. Örneklem seçiminde kullanılan ölçüt araştırmanın 

gerçekleştirildiği tarihlerde yoğun bakımda hastası olan hasta yakını olmaktır. Niteliksel 

araştırmalarda örneklem büyüklüğü gibi bir kaygı olmadığından örneklem büyüklüğüne 

araştırmacılarca karar verilmiştir. Araştırma da toplam 6 hasta yakınıyla görüşülmüştür.  

Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi ve gözlem 

kullanılmıştır. Görüşme formu, literatür taranarak 6 ana bölüm ve bu bölümlerin altında 

ayrıntılandırılmış 46 soruyu içermektedir. Bu bölümler hasta yakınının kişisel bilgileri, sağlık ve 

hastalık durumu hakkındaki genel bilgiler ve deneyimleri, hastası hakkındaki genel bilgiler, duygu ve 

düşünceleri, beklentileri ve hastanedeki sağlık çalışanlarıyla ilişkisinin değerlendirilişi olarak 

belirlenmiştir. 

Görüşmeler, birebir gerçekleştirilmiş ve analizinde Nvivo7 paket programı kullanılmıştır. 

Çözümlemelerde kişilerin kendi ifadelerinin aynen korunmasına özen gösterilmiştir. 

Bu araştırmadan elde edilen veriler niteliksel araştırmanın da doğası gereği genellemeye gitmeden 

daha çok gözlemler ve deneyimler üzerinde yoğunlaşarak yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Bulgular:  

Yoğun Bakım Ortamı Hakkındaki Görüşler 

Yoğun bakım genel olarak kritik ve özel bakım gerektiren hastaların yattığı 24 saat hareketliliğin 

yaşandığı bir ortam olarak bilinir. Hasta yakınlarının bu ortamla ilgili düşüncelerinin genelde endişe 

içerdiği görülmektedir.  

“Ondan sonra bir de yoğun bakım çok ürkütücü geldi bana.” (36 yaşında, evli, lise, Iğdır) 

“Bir sürü alet var, cihazlar var orda. Çok gürültülü bir ortam her aletten bir ses çıkıyor, kalabalık 

birde (36 yaşında, evli, lise, Iğdır). 

Hortumla nefes alıyor… 

Hasta yakınları genelde yoğun bakım ünitesinde hastalarını ilk gördüklerinde üzerlerindeki aletlerden 

etkilenmişlerdir. Endişelerini günlük yaşamda kullanılan malzemelere benzeterek -hortum gibi - 
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yansıtmışlardır. Hastayı hayata bağlayan cihazların yakınları için ürkütücü olduğu söylemlerinden 

anlaşılmaktadır. 

“O yüzden de mesela işte şey yaptılar şimdi ağızdan hortumla nefes alıyor, veriyor.” (56 yaşında, 

evli, y.lisans, İstanbul) 

“Ondan sonra ııı boynunda her yerinden resmen böyle hortumlar sarkıyordu. O halde görünce çok 

korktum.” ( 36 yaşında, evli, lise, Iğdır) 

Sağlık Çalışanları Tarafından Bilgilendirilme 

Hasta yakınları anlatımlarında sağlık çalışanı ayrımı yapmaksızın yeterince bilgilendirilmediklerini 

ifade etmişlerdir. Sordukları soru basit olsa da cevap alamadıklarını kimi zaman da kendilerine emri 

vaki davranıldığından bahsetmektedirler.  

‘‘Orda da işte hemşireler öyle hasta bakıcılar öyle bir şey soruyorsun bilgi vermiyorlar. Bunu böyle 

mi yapıcam veya bir ilaç getiriyor sana bunu iç diyor. Bu ne ilacı ne için içicem diyorum. 

İç!(Sinirleniyor ve üstüne bastırarak bu kelimeyi ifadeyi ediyor). Doktor öyle yazmış nerden 

bileyim? Doktora soruyorsun iç diyorlarsa iç diyor…’’ (45 yaşında, evli, lise terk, Kars) 

‘‘Hani haber almak istiyor insan hasta yakını olarak. Biz ilk akşamı alamadık. Daha sonra işte 

kısmen bilgilendirildik. Yani günde bir kere oda işte öğlen 13.30’da falan bilgi veriliyordu...’’( 58 

yaşında, evli, lise, Adapazarı) 

“Oradasın ama hiçbir hemşire hanımın hasta yakınlarıyla konuştuğunu duymadım açıkçası, bir şey 

sorduğum zaman doktoruyla görüşün.” (34 yaşında, evli, yüksekokul, Sivas) 

Hastayı Yoğun Bakım Dışında Beklerken Yaşanılan Duygular 

Yoğun bakım ünitesi dışında yakınlarını beklerken yaşanılan duyguların hastasının yanında 

olamamaya bağlı çaresizlik ekseninde toplandığı görülmektedir.  

 ‘‘Herkes dertli, herkes üzgün. Böyle yani yoğun bakım kapısı nasıl olabilir ki başka. ’’( 58 yaşında, 

evli, lise, Adapazarı) 

“Tabii çok çaresizlik hissettiriyor. Hiçbir şey yapamıyor insan.” (56 yaşında, evli, y.lisans, İstanbul) 

Sağlık Çalışanlarından Beklentiler 

Kritik durumdaki hastaların yattığı yoğun bakım ünitelerinde hastaların bakım ihtiyaçlarının 

artmasının yanında hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarından beklentilerinin arttığı görülmektedir. 

Genel olarak hastalarıyla ve kendileriyle ilgili empatik yaklaşıma ihtiyaçları olduklarını ifade 

etmektedirler.  

“Yani sadece babamın değil yani orda başka bir hasta da yatıyor olabilir ama tabii hasta yakınlarının 

durumunu anlamak lazım. Ordaki görevli kişilerde bir kişi bile olsa bazen böyle sıkıntı yaratan yani 

herkes herhalde hastanın yerine, hasta yakınının yerine kendisini koyması lazım, refakatçinin yerine 

kendisini koyması lazım” ( 56 yaşında, evli, y.lisans, İstanbul). 

“Çünkü hepimiz yakınlarımız içerde yatan sevdiğimizdir, akrabamızdır. Yani onları dışarda tedirgin 

bir bekleyiş bekliyoruz dışarıda hani biz kafamızda bir sürü soru işaretleri, merakla bekliyoruz ne 

oldu, üzüntülüyüz, tedirginiz. Hani bizimle ilgilensinler istiyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap 

versinler istiyoruz. Ama biz bunların hiçbirini göremedik.” ( 36 yaşında, evli, lise, Iğdır) 
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Sağlık Çalışanları Nasıl İletişim Kurmalı ? 

Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına hak vermelerine, zor bir işleri olduğunu kabul etmelerine rağmen 

güler yüz, sıcak davranış bekledikleri anlaşılmaktadır.  

“Yani hasta yakınları eğer hani durumları kritikse çok daha onlar için zor, yorucu bi işleri var 

anlıyorum ama daha anlayışlı eee böyle sevgi dolu olmalarını isterim. Hani onları anlamalarını, 

anlayabilmelerini isterim.”(58 yaşında, evli, lise, Adapazarı) 

“Daha böyle hani sıcak bi şekilde konuşmak, bi gülmek hani bunlar hasta yakınları için o an çok 

böyle işe yarar gibi geliyo bana. Hani moral açısından onları motive edebilir” (58 yaşında, evli, lise, 

Adapazarı). 

Hastane Yönetiminden Beklentiler  

Hastane kuralları veya sağlık politikalarına bağlı gelişmelerden dolayı hasta yakınlarına yansıyan 

sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Hastasına sürekli kan takılması gerektiğini ifade eden hasta yakını 

bir gece yaşadığı olay doğrultusunda hastane yönetiminden beklentisini şu şekilde açıklar : 

‘‘…kan bankası, rektör bey şeyi imzalamıyormuş. E ihale olmuş, ihalede almamış kan setini. Kanı 

veriyoruz, setlerini de herkes kendisi alsın demiş. Gecenin 3’ü sabahın 4.30’u beni bi kadın başıma 

açık eczane yok, açık medikalci yok. Ben nerden kan seti bulucam. Gezmediğim bölüm kalmıyor 

hastanenin içersinde…’’ (45 yaşında, evli, lise terk, Kars) 

“Bir broşür olsa orda hastane kuralları olsa yapılması gerekenler yapılmaması gerekenler hani 

bildirilse …’’( 36 yaşında, evli, lise, Iğdır). 

Sonuç: Çalışma sonucunda hasta yakınlarının kritik süreçte yoğun endişe ve korku yaşadıkları 

görülmektedir. Hasta yakınlarının yaşadığı yoğun duyguların yanında ünitenin getirdiği zorluklar da 

iletişim problemlerinin yaşanmasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarını bir 

bütün olarak ele alabilmeleri, iletişim problemlerinin çözümü için ortak yollar bulunmasıyla 

mümkün olacağı düşünülmektedir. 
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Amaç: Bu çalışma bir kamu hastanesine başvuran hastaların hasta bağlılığı ile tavsiye verme 

düzeyleri ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Önem:Engiz hasta bağlılığını “Hastanın hastane ile ilişkilerini devam ettirip, diğer yandan 

hastanenin hizmetlerini potansiyel hastalara tavsiye etmesi” olarak tanımlamıştır (Engiz, 2007). Daha 

geniş bir tanım ile hasta bağlılığı, hastanın hastane hizmetlerini beğenmesine bağlı olarak, ihtiyaç 

duyması halinde tekrar aynı hastaneyi tercih etme, hastanenin hizmetlerinden çevresindekilere 

olumlu olarak bahsetme ve hastaneyi “benim hastanem” seklinde içten bir benimseme eğilimidir. 

(Erdem ve ark., 2008).Hastaların sağlık kurumuna bağlılığı çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

Hasta tüm sorunları için aynı sağlık kurumuna gidebileceği gibi (genel bağlılık), yalnızca bazı 

hizmetler için belli kurumlara da başvurabilmektedir (hizmet temelinde bağlılık). Bazı hastalar 

yalnızca belirli bir hekimi tercih edebilmektedir (hekime bağlılık). Ailenin tüm üyeleri aynı hastane 

ya da hekimi tercih edebileceği gibi (ailece bağlılık), tercihleri farklı (kişisel bağlılık) da 

olabilmektedir (aktaran Bayın, 2013). Hasta bağlılığının hem sağlık kurumları hem de hastalar 

açısından önemli yararları bulunmaktadır. Sadık hastalar edinmek ve bu sadık hastalar aracılığıyla 

yeni hastalar edinmek, maliyetleri düşürmek, karelde etmek, hasta takibinin yapılabilmesi gibi 

etmenler, hasta bağlılığının hastanelere sağladığı yararlardandır. Hastanesine bağlı olan hasta, hizmet 

alımı sürecinde karşılaşılan sorunları ve beklentilerini sağlık kurumuna daha rahat bildirebilecek ve 

bu da kuruma hatalarını düzeltme olanağı sağlayacaktır. Bağlı hastalar sayesinde sağlık personeli ile 

hastalar arasındaki sosyal bağlar da gelişerek, personelin motivasyonunun artmasını etkileyecektir 

(Bayın, 2013).İnsanların hizmet satın alırken daha çok kişisel bilgi kaynaklarına güvenme eğiliminde 

olduğu düşünüldüğündedaha önce deneme fırsatı bulamadıkları sağlık hizmetleri hakkında kişiler 

yoluyla bilgi edinmeye çaba göstermektedirler. Bir sağlık kuruluşu ya da hekim hakkında kişilerin 

verdikleri tavsiyeler hastaların tercihlerinde etkili olmakta ve onlara hizmet hakkında bir fikir 

vermektedir. Burada sağlık hizmeti sunanlar için bağlılığı yüksek hastaların olması ve hizmetlerinin 

alıcısı olmuş kişiler tarafından hizmeti denememiş olan potansiyel alıcılara olumlu tavsiyeler 

verilmesi son derece önemlidir (Yılmaz, 2013). Bağlılığı yüksek olan hastaların kuruma ve diğer 

potansiyel hastalara sağladığı yarar düşünüldüğünde hasta bağlılığı ile tavsiye verme arasındaki 

ilişkinin incelenmesi önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Hasta bağlılığı ile tavsiye verme düzeyleri ve bu iki kavram arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Sivas ilinde bulunan bir kamu hastanesine 22 

Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Kolayda örnekleme 

yöntemi seçilerek yapılan bu çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 120 kişiye anket 

uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce gerekli yazılı izinler Sivas Kamu Hastaneler Birliği 

Genel Sekreterliğinden alınmıştır ve veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile 

toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öncelikle araştırmacılar tarafından katılımcıların 

sosyo-demografik özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanan, hastaların yaş, cinsiyet, medeni 

durumu, öğrenim durumu, ekonomik durumu, yaşadıkları yer bilgileri ve kronik hastalık durumlarını 

içeren 7 soruluk Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Hastaların hasta bağlılığını ölçmek için Erdem ve 

diğerleri (2008) tarafından geliştirilen hasta bağlılığı anketi ve hastaların tavsiye verme 

davranışlarını belirlemek için Yılmaz (2011) tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Hasta 
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bağlılığı anketi 11 soru, tavsiye verme alışkanlıkları ise 5 sorudan oluşmaktadır. İfadeler5’li Likert 

tipinde yapılandırılmıştır ve 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= 

Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Hasta bağlılığı anketinin cronbach alfa değeri 

0.957, tavsiye verme davranışının cronbach alfa değeri ise 0.921 olarak bulunmuştur. Ayrıca alt 

ölçeklerin dağılımlarının Kolmogorov-Smirnov Z testi ile normallik sınaması yapılmıştır ve at 

ölçeklerin normal dağılmadıkları ispat edilmiştir (p<0,05). Böylelikle alt ölçekler arasındaki ilişkiyi 

testip edebilmek amacıyla Spearman’s ilişki testi uygulanmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 21. Programı kullanılmıştır. Veriler yüzdelikler, ortalama ve korelasyon 

alınarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 120 hastanın yaş ortalaması 26,97±9,01, %50,8’i kadın, %60,8’i bekâr, 

%50,0’sinin öğrenim durumu üniversite düzeyindedir. Hastaların %73,3’ü il merkezinde yaşadığını, 

%86,7’si ekonomik durumunun orta düzeyde olduğunu ve %87,5’i kronik hastalığının olmadığını 

belirtmiştir. Hasta bağlılığı anketi toplam puan ortalaması 3,55±1,05 olarak, tavsiye verme 

alışkanlıkları anketi toplam puan ortalaması ise 3,62±1,03 olarak bulunmuştur. Hasta bağlılığı ile 

ilgili ifadelere bakıldığı zaman en düşük puanlı ifade (3,07±1,27) “Fazladan para verecek olsam bile 

yine bu hastaneyi tercih ederim” ifadesinin olduğu görülmüştür. En yüksek puanlı ifade (3,80±1,25) 

ise “Bu hastaneyi tercih etmemin nedeni diğerlerine göre daha kaliteli hizmet vermesindendir” 

ifadesi olmuştur. Tavsiye verme ile ilgili ifadelere bakıldığı zaman en düşük puanlı ifade (3,35±1,20) 

“Yeni sağlık kuruluşları veya hizmetleri söz konusu olduğunda arkadaşlarım beni iyi bir bilgi 

kaynağı olarak düşünürler” ifadesinin olduğu görülmüştür. En yüksek puanlı ifade (3,80±1,16) ise 

“Çeşitli sağlık kuruluşlarını, sağlık hizmetlerin ve hekimleri tanıtmaktan hoşlanırım” ifadesi 

olmuştur. Hasta bağlılığı ve tavsiye verme alt ölçekleri arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ispat edilmiştir (p<0,05). Analiz sonucunda bu iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönlü 

ve “nisbi güçlü” olduğu yorumu yapılabilmektedir.  

Sonuç: Bir kamu hastanesine başvuran hastaların hasta bağlılığı ile tavsiye verme düzeyleri ve bu iki 

kavram arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya 120 kişi katılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda hasta bağlılığı ve tavsiye verme davranışı ortalamanın üzerinde bulunmuştur. 

Sonuç olarak tavsiye verilen hastalarda %66,5 oranında bağlılık oluşacağı öngörülmektedir. 

Araştırmanın sadece Sivas ilinde bir kamu hastanesinde yapılmış olması araştırmanın sonuçlarının 

bütün hastanelere genellemesi konusunda sınırlılık teşkil etmektedir. 

Kaynakça:  

Bayın, G. (2013) Hastanelerde Kurumsal İmaj ve Hasta Bağlılığı İlişkisi: Ankara Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ile İbni Sina Hastanesi’nde Bir Uygulama,Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Engiz, O.,Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmin, (http://www.merih.net/m1/woguzen21.htm Erişim: 

04.09.2016) 

Erdem, R., Rahman, S., Avcı, L., Demirel, B., Köseoğlu, S., Fırat, G., Kesici, T., Kırmızıgül, Ş., 

Üzel, S. ve Kubat, C.  (2008) Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi, Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31: 95-110. 

Yılmaz, E. (2011) Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama, Marmara Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 1: 1-19. 
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Amaç: Sağlıklı olmak sağlıklı kalmak insanların doğuştan getirdikleri vazgeçilmez, ertelenemez ve 

devredilemez hakların başında gelmektedir. Sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi ise devletin 

görevlerinden biridir. 

Sağlık iletişimi; birey, toplum sağlık sunucularını ve politikacıları etkileyebilen bir alandır. 

Türkiye’de oldukça yeni olan sağlık iletişimi kavramını belirgin bir biçimde sınırlandırma çabası 

zorlu bir iştir, çünkü konu kendi içerisinde farklı disiplinleri barındırmaktadır (Okay, 2009, s.21). Bu 

çalışmada örgüt içi iletişim kavramı ele alınarak, hasta hakları iletişim birimleri üzerinde 

değerlendirme yapılmıştır.  

Örgüt içi iletişim biçimsel ve biçimsel olmayan (doğal) iletişim olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

Biçimsel iletişim; örgütün kuruluş ve örgütlenme planının öngördüğü iletişim sisteminin ilkelerini 

ortaya koymaktadır. Biçimsel olmayan iletişim ise, biçimsel iletişim yapısının karşılayamadığı ve 

örgüt üyeleri arasındaki ihtiyaçlardan kaynaklanan, kendiliğinden oluşan bir iletişim biçimidir 

(Aydın ve Utkun, 2012, s.11). Biçimsel iletişimin içeriğini standartlar, atamalar, talimatlar, kurallar, 

yönergeler, düzenlemeler, kurumsal bilgiler (aşağıya doğru iletişim) ve performansla ilgili bilgiler 

(yukarıdan aşağıya iletişim) oluşturmaktadır (Charvatova, 2008, s.576). Biçimsel iletişim dikey, 

yatay ve çapraz olarak gerçekleşmektedir. Çapraz iletişim, örgütsel iletişim yöntemi olarak bazı 

durumlarda zaman, para ve emek israfını önlemek amacıyla örgütsel hiyerarşinin gözetilmediği 

iletişim şeklidir (Işık, 2010, s.39). 

Çalışma da matriks yapı olan hastanelerde hasta iletişim biriminin gerçekleştirdiği örgüt içi iletişim 

türünün mevzuat bağlamında araştırılması amaçlanmıştır.  

Önem: Uzmanlaşmanın fazla olduğu birçok meslek grubunu bünyesinde tutan sağlık kuruluşlarında 

kullanılan terminolojinin de farklılığı sağlık iletişimini önemli bir çalışma alanı yapmıştır. Sağlık 

çalışanlarının iletişim çabaları, diğer meslek gruplarından daha zor ve yorucudur (Uludağ, 2016, 

s.77). Sağlık sorunlarında iletişim araçları kullanılarak, bireyin istenilen hareket yönünde 

güdülenmesi, mevcut olumlu sağlık davranışına ilişkin bilgi ve tutumunun pekiştirilmesi, sağlık 

hizmetlerine talep yaratılması ve hizmet kalitesinin artırılması gibi sonuçlara ulaşılabilmektedir 

(Koçak ve Bulduklu, 2010, s.5-6). İyi hazırlanmış sağlık iletişimi çalışmaları, bireyin kendisinin ve 

toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olur ve böylece de maksimum sağlık için uygun 

önlemleri alabilirler (Koçak ve Bulduklu, 2010, s.23). Örgüt içi iletişim farklı alanlardaki uzmanları 

doğru bir şekilde harekete geçirmek ve birbiriyle bağlantılı grupların koordine edilmesinde, özellikle 

sağlık kurumlarında hizmet sunumu esnasındaki çok yönlülüğün etkili bir biçimde sağlanabilmesi 

için oldukça önemlidir. Doğru bir iletişim kurmak ve yönetmek sağlık çalışanlarının görevidir 

(Uludağ, 2016, s.84). Hasta iletişim birimi doğrudan hastalarla sağladığı iletişimde hasta haklarının 

korunması, personel haklarının korunması, hasta ve personel arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için sağlık kurumuna yol gösterici rolündedir. İletişimin kalitesi, yönetimin etkililiğini 

ve verimliliğini artırmaktadır. Bu çalışma hasta iletişim biriminin sağlık kuruluşlarındaki önemini 

vurgularken, sağlık kurumuna birçok artı değer kattığının da altını çizmektedir 
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Örgüt içi iletişimde hasta hakları uygulamalarının temel taşı hasta iletişim birimi olarak görülebilir. 

Hasta iletişim birimi sorunları çözmede örgüt içi iletişim mekanizmalarını, kurabileceği çapraz 

iletişimlerle daha etkin kullanabilmesi açısından örgütte önemli bir role sahiptir.  

Araştırma Yöntemi: Örgüt içi iletişim ve hasta hakları uygulamaları konularında literatür taraması 

yapılmıştır. İlgili mevzuat taranarak sağlık kurumlarının örgüt şeması incelenmiş ve hasta iletişim 

biriminin çalışma şekli örgüt içi iletişim bağlamında değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Yapılan literatür taramasına göre hasta hakları, sağlıklı yaşama hakkının önemli bir 

parçası ve sahaya yansımalarındandır. Sağlık Bakanlığının görevlerinden biri de hasta hakları ile 

hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmaktır. Bakanlık merkez teşkilatında sağlık 

hizmetleri genel müdürlüğü kurulmuş ve hasta hakları ile ilgili düzenlemeler yapma yetkisi 

verilmiştir. Hastanelerde hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi için hasta iletişim birimleri 

oluşturulmuş, birim sorumluları görevlendirilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre hasta iletişim 

birimi doğrudan tesis yöneticisine bağlı olarak görevini yürütür. Bu açıdan bakıldığında birim 

sorumlusu çapraz bir iletişimle üst yöneticiye bağlı olarak çalışmaktadır. Yine kurum içinde sorun 

çözmek temel amaç olduğu için değişik birimler ve çalışanlarla çapraz iletişim kurmak 

durumundadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hasta Hakları Kurulları ile internet 

üzerinden kurulan şikayet dosyasını gönderme, sonuçları alma, ilgili yerlere yönlendirme gibi 

işlevlere bakılması açısından da yine çapraz iletişimin gerçekleştiği görülmektedir. Hasta iletişim 

biriminin örgüt içinde doğrudan tesis yöneticisine bağlı olmasının çapraz iletişim olarak altı çizilmiş 

ve sağlık kuruluşlarında çapraz iletişim vurgulanmıştır. 

Sonuç:  Örgütlerin iletişim şekli, insanın merkezi sinir sistemine benzer bir iletişim sistemine 

sahiptir. Sistem tıkanır ya da uyum içinde çalışmazsa, faaliyetlerin koordinasyonu bozulur ve 

amaçlara ulaşmak zorlaşır. Yatay ve çapraz iletişim, genellikle uzmanlığın ve fonksiyonel yetki 

ilişkilerinin görüldüğü komuta-uzman ve matriks örgüt yapılarında önem kazanır 

(http://www.ekodialog.com/Konular/isletmelerde-iletisim.html). Örgüt içi ve örgüt dışı iletişimlerin 

daha sağlıklı yürütülebilmesi için örgütlerde iyi bir iletişim ağının kurulması gerekir. 

Hasta hakları yalnız hastanın haklarını değil gerektiğinde sağlık personelinin haklarını da korumak 

için vardır (Uludağ, 2010, s.87). Hasta hakları kavramına bu açıdan bakıldığı zaman hastanelerde 

yaşanan sıkıntı giderilmekte ve hasta haklarının ve biriminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Sorun 

çözme amacı taşıdığından, çözüm için zaman sınırı olduğundan hasta iletişim birimlerine hiyerarşik 

bir iletişimden daha çok çapraz iletişimi kullanacağı bir çalışma yetkisi verilmiştir. Burada hasta 

iletişim birimi doğrudan hastane üst yöneticisine bağlı iken ve aynı zamanda doğrudan il sağlık 

müdürlüğü ile çalışmak durumundadır. Yine hastane içi her birimle doğrudan iletişime geçmesi 

bağlamında da değerlendirildiğinde çapraz iletişime dayalı bir örgütlenmenin varlığı ortaya 

çıkmaktadır. Literatürde çapraz iletişim tanımında her ne kadar istisnai bir durumda kullanıldığı 

ifade edilse de hasta hakları gibi önemli bir konuda hızlı sorun çözmek temel amaç olduğu için 

çapraz iletişim yoğun olarak kullanılmaktadır. 
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Amaç: Bu çalışmada; Konya ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çağrı merkezi tarafından 

her ay ölçülen hasta memnuniyeti anket sonuçları ile hastanelerin kendileri tarafından her ay ölçülen 

hasta memnuniyeti anket sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Önem: Hasta Memnuniyeti etkin sağlık hizmeti sunumunun başlıca amaçlarındandır. Hastaların 

sağlık hizmeti sunumundan beklentilerinin hangi ölçüde karşılanabildiğini ifade etmektedir. 

Hastalardan alınan geri bildirimler sağlık hizmeti sunan kuruluşların kaliteli ve daha etkin sağlık 

hizmeti sunumlarında kılavuz olacaktır. 

Araştırma Yöntemi: Retrospektif bir çalışma olan bu araştırmada, Konya’da 4 kamu hastanesinde 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiş yatan 

hasta memnuniyeti anket seti kullanılmıştır. Veriler hastanelerin 2015 yılının ilk beş ayına aittir. Dört 

sağlık kuruluşunun 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait çağrı merkezi tarafından 

ölçülen hasta memnuniyet puanları ile sağlık tesisleri tarafından ölçülen hasta memnuniyet 

puanlarına ilişkin istatistikler Microsoft Excel programına aktarılarak grafiksel gösterimleri elde 

edilmiş ve farklılıklar - aynılıklar yorumlanmıştır. 

Bulgular: Çalışmada, İlgili sağlık kuruluşlarınca ölçülen hasta memnuniyet anketleri ile Konya 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çağrı merkezince her ay ölçülen hasta memnuniyet 

puanlarının birbirlerine benzerlik gösterdiği, değerlendirme yapılan hastanelerden birisi olan 

Beyhekim Devlet Hastanesi’nde ise 2015 yılı Ocak ayında çağrı merkezince ölçülen hasta 

memnuniyeti ile sağlık kuruluşu tarafından ölçülen hasta memnuniyeti puanları düşükken Mayıs 

ayında aynı oranda yükseldiği tespit edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında sağlık tesisleri tarafından 

aylık ölçülen hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ay Mayıs ayı olmuştur. Beş aylık periyota 

bakıldığında ise hasta memnuniyetinin sürekli artığı gözlemlenmiştir. Konya Numune Hastanesi’nin 

beş aylık ortalama sonucunda % 95,66’lık bir puanla sağlık tesisleri içerisinde en yüksek puana sahip 

olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Genel sonuçlara bakıldığında; Konya ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çağrı 

merkezinde her ay ölçülen hasta memnuniyet ile yine sağlık tesisleri tarafından aylık ölçülen hasta 

memnuniyeti oranları 5 aylık süreçte devamlı artış gösteren bir eğilimde olduğu ve iki farklı ölçümün 

birbiriyle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. 
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Amaç: Araştırmanın amacı Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetleri üzerinde 

yarattığı değişimi istatistikler doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma kapsamında seçilen 

istatistiklere göre sağlıkta dönüşüm öncesi dönem ve sağlıkta dönüşüm sürecindeki veriler 

karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır. Sağlıkta dönüşüm uygulamaları sonucunda sağlık sistemi 

üzerinde oluşturulan değişim ve elde edilen çıktılar değerlendirilmiştir.  

Önem: Sağlıkta Dönüşüm Programı ülke genelinde hayata geçirilen ve birçok alanda değişim içeren 

bir planın sağlık sektöründe uygulanan kısmını ifade etmektedir. Yapılan çalışmalar ile sağlık sistemi 

içerisinde köklü değişimler gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon yapısı, 

hastanelerin yönetim şekli, sosyal güvenlik sistemi, hizmetlerin verilme biçimi ve hizmetlerden 

yararlanma süreçleri, sağlık meslek mensuplarının çalışma şekilleri, sağlık kurumlarındaki idari 

uygulamalar, sağlık tesislerinin organizasyonu gibi süregelen birçok uygulamada değişime 

gidilmiştir. Bu değişim elbette sağlık göstergelerinde olumlu anlamda bir değişim ortaya çıkarmakla 

birlikte, sağlık sisteminde bazı mevcut aksaklıkların giderilmesini sağlamış ancak sağlık 

harcamalarının artışına, sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılmasına ve sağlık sektöründe daha 

fazla kaynak tüketilmesine de sebep olmuştur. Bunun yanı sıra sağlık kurumlarına ulaşım 

sürecindeki yeniden yapılandırma çalışmaları kurumlarda iş yoğunluğunun artmasına, daha fazla 

kapasitede hizmet verilmesine sebep olmuştur. Bu kapasite artışı daha fazla hizmet sunulmasının ve 

hizmete ulaşmayı kolaylaştırmasının yanı sıra kurumların kapasitelerinin üzerinde hizmet vermeye 

zorlanması, aşırı yoğunluk gibi aksamalara da sebep olmaktadır.  Bu değişim ve dönüşüm süreci ile 

elde edilmek istenen Sağlık Bakanlığı’nı fonksiyonel bir yapıya kavuşturmak, topluma yayılmış 

genel sağlık sigortası sistemini kurmak, tek çatı altında standardizasyonu sağlanmış, özerk sağlık 

kuruluşları oluşturmak, koruyucu hekimliğin geliştirilmesi, sevk zincirinin uygulanması, özel 

sektörün sağlık yatırımlarına yönlendirilmesi, desantralizasyon, sağlık personeli eksikliklerinin 

giderilmesi, anne çocuk sağlığının geliştirilmesi (Akdağ, 2008) gibi amaçlara ulaşmaktır. Bu amaçlar 

doğrultusunda mevzuat değişiklikleri yapılmış, kurumlar yeniden organize edilmiş, yeni kurumlar 

kurulmuş, personel istihdamı gerçekleştirilmiş, sağlık hizmetleri yurt genelinde yeniden 

yapılandırılmıştır. Böylesine kapsamlı bir süreçte başarılı olan uygulamaların yanı sıra yeterli 

verimliliğin sağlanamadığı veya istenen amaçlara ulaşamayan uygulamalar da mevcuttur. Tüm halkı 

kapsayan, memnuniyetin yüksek olduğu, etkili ve verimli işleyen bir sağlık sistemine ulaşabilmek 

için amaçlara götürmeyen uygulamaların tarafsız şekilde değerlendirilip süreçlerin düzenlenmesi bir 

zorunluluktur. Bu araştırmada, sağlık sisteminin yapılandırılma sürecinde sağlanan değişimin 

istatistiki verilerle somut şekilde ortaya konulmasına çalışılmıştır.  

Araştırma Yöntemi: Araştırma tanımlayıcı araştırmadır. Elde edilen sağlık istatistikleri yıllara göre 

tasnif edilmiş, verilerdeki değişim oransal olarak değerlendirilmiş, veriler arasında sebep sonuç 

ilişkileri araştırılarak çıktıların birbiri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırma sonucunda sağlık harcamalarında büyük bir artış olduğu tespit edilmiştir. 1999 

ile 2014 yılları arasında toplam sağlık harcaması 4985 (milyon TL) iken 94750 (milyon TL) 

olmuştur. Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise % 12,5 oranında artışla % 

4,8’den  % 5,4’e yükselmiştir. Kamu sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki yeri 2002 yılında 3,8 

iken 2014 yılında 4,2’ye yükselmiştir. Kişi başı sağlık harcaması ise 2002 yılında 330 dolardan 2014 

yılında 795 dolara yükselmiştir. Kamu sağlık harcamalarında 2003 ile 2015 yılları arasında %89 

oranında artış gerçekleşmiştir. Hane halkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının toplam 

mailto:aliunal@hitit.edu.tr
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sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında yüzde 16.8 iken, 2014 yılında yüzde 17.8’e 

yükselmiştir. 2003 ve 2015 yılları arasında 810 hastane, 1775 birinci basamak sağlık kuruluşu 

yatırımının gerçekleştiği görülmektedir. Sağlık göstergeleri incelendiğinde 2000 ve 2015 yılları 

arasında kaba doğum hızı 21,6’dan 15,6’ya, toplam doğurganlık hızı 2,53’ten 1,96’ya gerilemiş, 

doğuşta beklenen yaşam süresi kadın erkek ortalaması 71 yıldan 77,1 yıla yükselmiş, kaba ölüm hızı 

7,25’ten 5,52’ye, bebek ölüm hızı ise 31,6’dan 11,2’ye, anne ölüm hızı ise % 64’ten % 15,2’ye 

düşmüştür. 2000 ve 2014 yılları arasında toplam sağlık kurumu sayısı 10.747’den 30.176’ya, yataklı 

sağlık kurumu sayısı 1183’ten 1528’e, yataksız sağlık kurumu sayısı 9564’ten 28648’e,  toplam 

yatak sayısı 134.950’den 206.836’ya, kişi başına düşen yatak sayısı ise 2,08’den 2,66’ya 

yükselmiştir.  Hastanelerde kişi başı hekime müracaat sayısının 2002 yılında 2,1 iken 2015 yılında 

5,6 olduğu görülmektedir. 2002 yılında nitelikli hasta sayısı oranı % 6 iken 2015 yılında % 50’ye 

yükseldiği görülmektedir. Acil sağlık hizmetlerinde taşınan vaka sayısı 2002 yılında 350.000 iken 

2016 yılında 4.700.000 olduğu, ambulans başına düşen kişi sayısının 106.809’dan 14.899’a düştüğü 

görülmektedir. Sağlık insan gücü sayısı 2002 yılında 256.000 iken 2015 yılında 568.000’e 

yükselmiştir. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranında artış görülmektedir. 2003 yılında memnun 

olanların oranı %39,5, memnun olmayanların oranı ise % 21,2 iken 2015 yılında sırasıyla % 72,3 ve 

% 14,5 oranında değişiklik göstermiştir. Sağlık personeli memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 

performansa dayalı ek ödeme uygulamasının memnuniyetsizliğin en yüksek olduğu alan olduğu, aile 

hekimliği uygulamasının ise ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.  

Sonuç: Sağlıkta dönüşüm süreci boyunca ulaşılmak istenen nokta her şeyden önce tüm halkı 

kapsayan, verimli işleyen bir sağlık sistemini temin etmektir. Bu noktaya ulaşmak için yatırımlar 

yapılmış, harcama düzeyince ciddi bir artış ortaya çıkmıştır. Bu artışın başlıca nedeni hastane 

kullanım oranlarının artması, hastane başvuru sayılarındaki artış, sağlık yatırımlarındaki artış olarak 

değerlendirilebilir. Bu artışa paralel olarak sağlık göstergelerinde de bir iyileşme görülmektedir. Bu 

iyileşme yaşam standartlarının yükselmesi ile de alakalı şekilde yorumlanabilir. Bu olumlu tablonun 

yanı sıra sağlık personelindeki memnuniyetsizlik özellikle performansa dayalı ödeme uygulaması ile 

birlikte ortaya çıkan çalışanlar arsındaki eşitsizlik durumu göz ardı edilmemelidir. Sağlık 

kurumlarında artan dış kaynak kullanımı ve taşeronlaşma da gerek çalışanlar arası eşitsizliklerin 

artması, gerekse sağlık hizmeti maliyetlerinde artışa sebep olması açısından sürecin olumsuz yanları 

olarak değerlendirilmelidir.  

Kaynakça:  

Akdağ, R., (2008), Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Yayını, Yayın No: 749.  

Atasever, M., (2014), Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 

2002-2013 Dönemi, Sağlık Bakanlığı, Yayın NO: 983.  

https://sgb.saglik.gov.tr/content/files/Saglik_Harcamalari_Kitabi/saglik_harcamalari_kitabi.pdf 

Sağlık Bakanlığı, (2014), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 

Yayın No: 956.  
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Amaç: Kriz, bireyin yaşadığı ortamda meydana gelen sosyal değişikliklere karşı moral ve 

motivasyonunun azalması sonucunda otoriteye karşı bir mücadele içinde olması ve bununla birlikte 

kontrol mekanizmalarında meydana gelen başarısızlık olarak ifade edilebilir (Pearson vd., 1996: 16).  

Örgüt açısından ele alındığında ise kriz, hükümet, bakanlık, belediye gibi örgütlerin üst düzey 

hedeflerini, işleyiş ve savunma mekanizmalarını tehdit edici bu nedenle de örgütlerin önleme ve 

uyum sistemlerinin yetersiz kalmasına neden olan gerilim durumudur (Hasit, 1999: 7).  Yapılan 

tanımlardan da anlaşılacağı üzere kriz örgütlerin işleyişini bozan, mevcut durumlarının risk altında 

olduğu mücadele edilmesi zor bir süreci ifade etmektedir.  

Bu süreç kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası dönem olarak üç aşamadan oluşmaktadır (Güleryüz, 

2015: 17). İlk olarak kriz öncesi dönem, krizin oluşmasına neden olarak gösterilebilecek her türlü 

olay, eylem ve göstergenin ortaya çıkmasıyla başlayıp ve krizin patlak vermesiyle sona eren 

dönemdir (Filiz, 2007: 12). Bu dönemden sonra tahmin edileceği üzere kriz anının yaşanılması 

kaçınılmazdır. Kriz anı ise tüm bu belirtilerin sonlandığı ve bu belirtilerin sonuçlarının en şiddetli 

şekilde ortaya çıktığı, büyük bir özveri ve kararlılık gerektiren süreç olarak ifade edilebilir (Yavaş, 

2005: 5). Bu felaket sürecin yaşanmasının ardından bazı örgütlerin bu durumdan ders alarak 

yollarına devam ederken bazılarının ise dağılmasıyla sonuçlanabileceği dönemdir ve bu dönem kriz 

sonrası dönem olarak ifade edilebilir (Can, 1997,314-315).   

Krizler can mal ve itibar kaybına ve yönetimlerle ilgili mevcut varsayımların da yok olmasına neden 

olan sonuçları da beraberinde getirmektedir (Aksu, 2008: 39). Kriz yönetimi örgütlerin acil durum 

eylemleri ile kişilerin sağlık ve güvenlikleri, kamu veya özel şirket bünyesindeki kayıplar ve bu 

süreçteki olumsuz durumlar gibi tehditleri azaltmaya yönelik acil, verimli ve en etkili şekilde başa 

çıkma becerisi olarak tanımlanabilir (Pheng vd., 1999: 232). 

15-16 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de meydana gelen darbe girişimi ve bu girişim sonrası FETÖ 

üyelerine yönelik yapılan operasyonlar sonucu, Türk Sağlık Sistemi açısından bir çeşit kriz ortamı 

oluşmuştur. Örgüt yapılanmasının sağlık hizmetleri içinde, özellikle hekim ve hemşire bazında 

yoğun olduğu görülmüş; çok sayıda hekim, hemşire, sağlık memuru açığa alınmış ya da görevine son 

verilmiştir. Bununla birlikte devlet memurlarının yıllık izinleri OHAL kapsamında iptal edilmiştir. 

Bu durumun Türk Sağlık Sistemi, hastalar ve sağlık çalışanları açısından ne tür sonuçlar 

doğurduğunu ortaya koymak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Önem: Ülkenin tüm sağlık sistemini etkileyen bir kriz deneyimi olarak, olası krizler için ne tür 

önlemler alınması gerektiği noktasında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ operasyonları 

sonrasında ortaya çıkan manzaranın iyi okunması ve analiz edilmesi güçlü bir sağlık sisteminin tesis 

ve muhafazası noktasında önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi:  Çalışma, Isparta İl Merkezi Hastaneleri örneği ile sınırlandırılmıştır. Devlet ve 

üniversite hastanelerinden birer hekim ve birer hemşire, özel hastanelerden birer hemşire ve bu 

kurumlardan 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında sağlık hizmeti talep eden üç hasta olmak üzere 
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14 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler NVivo 11 paket programı 

aracılığıyla tematik analize tabi tutulmuştur. Çalışmada, açığa alınan ya da görevine son verilen 

sağlık çalışanlarının sayısı, toplam sağlık çalışanlarının sayısı ve bu verilerin nüfusa oranlarına da 

yer verilmiştir.  

Bulgular:  Bulgular, “sağlık sistemine yönelik sonuçlar”, “hastalara yönelik sonuçlar” ve “sağlık 

çalışanlarına yönelik sonuçlar” olmak üzere 3 üst tema altında ele alınmıştır. Sağlık sistemine 

yönelik sonuçlar arasında “süreç yönetiminin zorluğu”, “nöbet sisteminde yaşanan aksaklıklar” ve 

“personel yetersizliği” temaları öne çıkmaktadır. Süreç sağlık çalışanları açısından 

değerlendirildiğinde, “yoğun çalışma”, “uzun ve ardışık nöbet”, “takipli hasta devri”, “tetkik ve 

teşhis süreçlerinin yavaşlaması” temaları dikkat çekmektedir. Yaşanan krizden yoğun olarak 

etkilenen bir diğer grup olan hastaların yaşadığı problemler ise “hizmete erişimde yaşanan 

zorluklar”, “mağduriyetler”, “takipli hastalarda (gebelik-tüp bebek tedavisi, kronik hastalıklar, 

kanser vb.) hekim değişimi” gibi temalarda değerlendirilmiştir.  

Sonuç:  Çalışma sonucunda, halihazırda yetersiz personel, yoğun çalışma gibi birtakım problemleri 

olan Türk Sağlık Sistemi’nin, tarihindeki en büyük krizlerden biri olarak nitelendirilebilecek olan15 

Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ operasyonları kapsamında yaşanan açığa almalardan, paydaşları 

ile birlikte olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Süreçte, dikkate değer hasta mağduriyetleri 

yaşanmakta, memuriyeti devam eden sağlık profesyonellerinin maddi ve manevi yükü büyük oranda 

artış göstermektedir. Çeşitli servisler personel yetersizliğinden çalışamayacak duruma gelmiş, insan 

kaynağı yeni bir kriz halini almıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın hem mevcut kriz durumunu 

hızlı bir şekilde atlatabilmek hem de olası yeni krizlerde kontrolün hızlı ve etkili bir şekilde 

sağlanabilmesi için ivedilikle çeşitli stratejiler geliştirmesi önem arz etmektedir. Kurumlararası 

işbirliği ve koordinasyonun üst makamlarca sağlanarak, personel anlamındaki boşlukların 

doldurulması yolu ile sağlık sisteminin sağlıklı işleyişinin sağlanması gerekmektedir.  

Kaynakça:  
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Amaç: Çalışmanın temel amacı, Türk sağlık sektöründe 2003 yılından itibaren hayata geçirilen 

Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarını ve faaliyetlerini kapasite güçlendirme kavramı 

bağlamında kategorize ederek incelemek ve Türk sağlık sektörünün kapasite güçlendirme kavramı 

açısından mevcut durumunu süreç öncesiyle birlikte karşılaştırarak analiz etmektir. Ayrıca 

çalışmanın bazı alt amaçları da söz konusudur. Bunlardan birincisi, modern yönetim düşüncesi 

çerçevesinde kapasite güçlendirme kavramını teorik olarak irdelemektir. Çalışmanın bir diğer alt 

amacı, Türk sağlık sektöründe yönetsel yapı ve anlayışın, insan kaynakları potansiyelinin ve hizmet 

sunumunda önemli bir parametre olan fiziksel altyapı ve olanakların Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 

birlikte nasıl bir değişim geçirdiğini tespit etmektir. Bu bağlamda Türk sağlık sektöründe 2003 yılı 

sonrasındaki gelişmeler, çalışma içerisinde belirlenen değişkenlerden hareketle istatistiksel ifadelerle 

ortaya konularak, dönüşüm ve değişim kronolojisi çerçevesinde ifade edilmektedir.  

Önem: Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte çok sayıda reform uygulaması hayata 

geçirilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı, 8 temel bileşen etrafında sağlık sektörünü dönüştürmeyi 

hedeflemiştir. Bu bileşenlerden planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, güçlendirilmiş temel 

sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri, akılcı ilaç ve 

malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası 

odaklı uygulamalar ile yönetsel yapı ve anlayış değişime uğramıştır. Diğer taraftan yaygın, erişimi 

kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, etkili, kademeli sevk zinciri, bilgi ve beceri ile donanmış, 

yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, 

nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, karar sürecinde etkili bilgiye erişime 

yönelik sağlık bilgi sistemi odaklı uygulamalar ile de hem hizmet sunumu hem de insan kaynakları 

kapasitesi önemli ölçülerde dönüştürülmüştür. Kısaca sağlık göstergeleri açısından dönüşüm 

uygulamaları sektördeki parametreleri önemli ölçüde değiştirmiştir. Çalışma, 2003 yılı sonrasında 

hayata geçirilen uygulamaların kapasite güçlendirme faaliyetleri çerçevesinde kategorize edilmesi, 

gerçekleştirilen değişikliklerin içerik analizine tabi tutularak sektörün mevcut durumunu tespit 

etmesi ve dönüşüm uygulamalarından önceki görünüm ile karşılaştırma yapması açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca çalışmayı önemli kılan bir diğer husus, sağlık sektöründe kapasite güçlendirme 

kavramını temel boyutlarıyla birlikte ele almasıdır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma, “Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları Türk sağlık sektöründe 

kapasite güçlendirme kavramı açısından ne anlama gelmektedir?” ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı 

uygulamaları ile birlikte Türk sağlık sektörünün örgütsel yapısında, insan kaynakları potansiyelinde 

ve fiziksel altyapı ve olanaklarında kapasite güçlendirme kavramı bağlamında nasıl bir değişim 

yaşanmıştır?” sorularından hareket ederek ortaya konulmuştur. Bu sorulardan yola çıkarak çalışma, 

literatür taraması ve içerik analizi olmak üzere iki temel araştırma yöntemi doğrultusunda 

kurgulanmıştır. İlk olarak kapasite güçlendirme kavramı, yerli ve yabancı literatür içerisinde 

taranarak tüm alt boyutlarıyla birlikte ifade edilmiştir. Diğer taraftan Sağlıkta Dönüşüm Programı 

uygulamaları öncesi ve sonrası Türk sağlık sektörünün yönetsel yapısı ve anlayışı, insan kaynakları 

potansiyeli, hizmet sunumuna yönelik fiziksel alt yapı ve olanakları, başta Sağlık Bakanlığı ve 

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı raporlar olmak üzere literatürdeki diğer bilimsel kaynaklardan 
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da faydalanılarak sistematik bir şekilde kategorize edilmiş ve elde edilen kaynaklar içerik analizine 

tabi tutulmuştur. İçerik analizi ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı 

kapsamında sağlık sektöründe hayata geçirilen uygulamalar, kapasite güçlendirme kavramının temel 

boyutlarından olan organizasyonel gelişme/büyüme, insan kaynağı/iş gücü gelişmesi, kaynak 

tahsisi/ayrımı, ortaklıklar ve liderlik/yönetme süreci değişkenleri açısından kategorize edilerek 

irdelenmiştir.  

Bulgular: Çalışma sonunda çok sayıda bulguya ulaşılmıştır. Bu bulgular arasında; Türk sağlık 

sektöründe 2003 yılı öncesindeki örgütsel, yönetsel ve organizasyon yapısının, yönetim 

düşüncesinin, insan kaynakları potansiyelinin ve fiziksel alt yapı ve olanaklarının 2003 yılında 

başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları ile birlikte pozitif yönde ve önemli ölçülerde 

değiştiği, sektörde stratejik yönetim, etkinlik, verimlilik, etkililik, kalite, hakkaniyet, rekabet 

odaklılık, hizmette yerelleşme ve hizmete ulaşım başta olmak üzere modern yönetim tekniklerini 

simgeleyen çok sayıda kavramın son dönemde sağlık hizmetlerinde yönetim anlayışı açısından öne 

çıkarıldığı, hizmet sunumunda özel sektörle işbirliği olanaklarının arttırılarak kullanıldığı gibi çeşitli 

hususlar yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatını kapsayan önemli bir 

örgütlenme değişimine uğradığı, hizmet sunumunda merkezdeki yeni yapıyla bağlantılı olarak kamu 

hastane birlikleri, aile hekimliği, kamu özel ortaklığı gibi yapılanma ve uygulamaların öne 

çıkarıldığı, kamu ve özel sektöre ait olan hastane ve hastane yatağı başta olmak üzere sağlık 

göstergelerinde önemli değişimlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Özetle çalışmada kapasite 

güçlendirme kavramının temel boyutlarının Türk sağlık sektöründe 2003 yılından günümüze değin 

çeşitli aralıklarla hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarını kapsadığı ve her 

boyutun bu süreçteki bazı uygulamalarla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nın 

2011 yılındaki 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile merkez ve taşra teşkilatının yeniden 

yapılandırılmasının, kapasite güçlendirme kavramının temel boyutlarından birisi olan organizasyonel 

gelişme/büyüme kapsamında çeşitli değişiklikleri beraberinde getirdiği tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışma, Türk sağlık sektöründeki 2003 yılı sonrasında ortaya konulan ve günümüze değin 

devam eden dönüşüm/değişim uygulamalarının özellikle yabancı literatürde sıklıkla kullanılan 

kapasite güçlendirme kavramı ve bu kavramın temel boyutlarıyla ilişkili olduğunu ve eşleştiğini 

ortaya koymuştur. Bu bağlamda özellikle kapasite güçlendirme kavramı çerçevesinde belirtilen 

altyapı, program sürdürülebilirliği ve problem çözme gibi hususların Sağlıkta Dönüşüm Programının 

amaçları, ilkeleri, özellikleri ve uygulamalarından hareketle Türk sağlık sektöründe güncel ve önemli 

konular arasında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçlarından bir diğeri, yapılan 

karşılaştırmalı analiz sonrasında Türk sağlık sektöründe hem örgütsel/kurumsal hem de hizmet 

sunumu kapasitesi ile ilişkilendirilebilen kurumsal yapılanma, yönetim ve liderlik anlayışı, insan 

kaynakları, fiziksel altyapı ve olanaklar, hizmet arzı ve talebi gibi parametreler açısından Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile birlikte önemli değişimlerin yaşandığının belirlenmiş olmasıdır.    
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Amaç: Bu çalışma ABD’de yaşayan Türk hekimlerin Türkiye’ye geçici veya kesin dönme istekliliği 

ve bunu etkileyen ekonomik, politik ve sosyal faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

Önem: Dünyada pek çok ülke, sağlık insan kaynağı yetersizliği sorunu ile karşı karşıyadır. Bu 

yetersizlik eğitim süresi ve uzmanlaşmanın fazla olduğu hekimlerin çeşitli sebeplerle farklı ülkelere 

göç etmeleri nedeni ile gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasındaki sosyo-

ekonomik uçurumunun daha da büyümesine sebep olmaktadır. Ayrıca nitelikli insan gücünü yabancı 

kaynaklardan ve hiç yatırım yapmadan elde eden söz konusu ülkeler hem üretim seviyesini nitelik ve 

nicelik olarak artırmakta, hem de rekabette avantajlı konuma geçmektedir. OECD 2007 Göçen 

Sağlık Çalışanları Raporu’na göre, Türkiye’de eğitimini tamamlamış hekimlerin en çok göç ettikleri 

ülke ABD'dir (%52). Aynı rapora göre ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya en fazla hekim 

göçü alan ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca, ABD'ye göç eden hekim sayısı 39.895 iken 

Türkiye'ye göç eden hekim sayısı 2.158'dir. Bir başka ifade ile ABD’de çalışan hekimlerin %25’i 

yabancı bir ülke diplomasına sahipken bu oran Türkiye’de %0,2’dir. Öte yandan gelişmiş ülkelerin 

yaklaşık %47’si nitelikli göçmenlerin ülkeye girişini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerin ise sadece %19’u bu tür faaliyetler içindedir. Türkiye açısından nitelikli işgücü olarak 

değerlendirilebilecek hekimlerin yurt dışına göç ettiği bir ülke görünümünden, göç alan bir ülke 

haline gelinebilmesi durumunda, hekim açığının azalması ile sağlık hizmet kalitesinin pozitif yönlü 

değişeceği; tıp fakültelerindeki akademik kapasitenin artarak, eğitim kalitesinin yükseleceği; 

gelişmiş ülkelerden ileri tıp uygulamaları ve bilgi transferi sağlanacağı ve medikal turizm açısından 

insan kaynağı kapasitesi oluşturularak rekabet avantajı kazanılacağı düşünülmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın evrenini Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği ile Türk Amerikan Bilim 

Adamları ve Akademisyenleri Derneği’nde iletişim adresleri bulunan ve ABD’de yaşayan 200 Türk 

uyruklu hekim oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş evreni oluşturan tüm 

hekimlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler e-posta anketi yöntemi ile Surveygizmo online araştırma 

programında, Temmuz-Ağustos 2016 tarihleri içerisinde toplanmıştır.  Anket gönderildikten sonra 

geri dönüş alınamamışsa, 10 gün ara ile 2 hatırlatma e-postası daha gönderilmiş ve ilk e-postanın 

gönderilmesini takip eden 3’üncü ayda geri dönen 82 anket üzerinden analiz yapılmıştır. Buna göre 

geri dönüş oranı %41’dir.  

Anket formu literatür dikkate alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 2 bölümden oluşan 

formunun ilk bölümü hekimlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli ve 

açık uçlu sorulardan, ikinci bölüm ise Türkiye’ye geçici ya da kesin dönüş yapmaya yönelik 

istekliliği ve etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan 5’li likert tarzda hazırlanan (1:kesinlikle 

katılmıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) 30 sorudan oluşmaktadır.  

Veriler SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak yüzde, ki kare ve varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların % 65,9’u kadın, %65,9’u 31-50 yaş aralığında, %80,5’i evli, %39’u ABD 

vatandaşı, %51,2’sinin eşi Türk, %48,8’i tıp fakültesinden mezun olduğundan beri ABD’de, %56,1’i 
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board sertifikasına sahip, %87’si klinik tıp uzmanı, %58,5’i 1-3 çocuğa, %90,2’si Türkiye’de bir 

yakına sahip, %53,7’sinin gelir düzeyi yıllık 100 bin $’dan az, %24,4’ü hiçbir durumda asla kesin 

dönüş yapmayı istemeyen, %9,8’i ise geçici süreliğine  dahi olsa geri dönmek istemeyenlerden 

oluşmaktadır. Erkeklerin %72’si, kadınların %71’i geri dönmeye isteklidir. Türkiye’ye kesin dönüş 

yapmak isteyenlerin gelir durumları çoğunlukla (%67,9) 100 bin $’dan daha az kazananlar olduğu, 

buna karşın 300 bin $’dan daha fazla kazananların sadece %3,6’sının dönmeyi düşündüğü ve gelir 

düzeyi ile Türkiye’ye kesin dönüş istekliliği arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0,05), ancak geçici dönüş yapmak isteyenler için farkın anlamlı olmadığı (p=0,993) tespit 

edilmiştir. Ayrıca kesin ya da geçici dönüş istekliliği ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve vize türü 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca Türkiye’ye dönüş yapma 

istekliliğini en çok ve pozitif yönde etkileyen faktörler içerisinde malpraktis olaylarına yönelik 

düzenlemelerin, gelir ve eğitim düzeyindeki yükselmeler ile hem ülke hem de hekim yaşam 

kalitesindeki iyileşmenin etkili olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Rekabet avantajı kazanmak isteyen ülkeler sermaye ve işgücü verimliliğini arttırmak için 

hem sahip oldukları nitelikli işgücünü elinde tutmak, hem de fiziksel ve beşeri sermayeyi ülkelerine 

çekecek unsurlar geliştirmek durumundadır. Ayrıca beyin göçünü tersine çevirebilen ülkeler, nitelikli 

göçmenlerin bilgi ve becerilerini kendi ülkelerine aktarmasının yaratacağı nitelikli işgücü 

hareketliliği sebebi ile beşeri sermaye düzeyini yükseltecektir. Sağlık insan gücü eksikliği ve 

dengesiz dağılım problemlerini yaşayan Türkiye açısından bu problemlerin daha da derinleşmemesi 

için nitelikli işgücü olarak değerlendirilebilecek hekimlerin ülkeye dönüşlerini kolaylaştıracak 

unsurların uygulamaya dönüştürülmesi rekabet avantajının yanında sağlık göstergelerinin 

iyileşmesine katkı sağlayacaktır. 
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Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Türkiye’nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişimine Etkisinin 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi 
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Amaç: Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla 2003 yılında Sağlıkta 

Dönüşüm Programı uygulanmaya başlandı. Program ile, dünyada başarılı örnekleri inceleyerek 

ülkemizin sağlık hizmet sunumunda, finansmanında, insan kaynaklarında ve bilgi sisteminde önemli 

değişiklikler yapıldı. Programın uygulanmaya başlanmasından 12 yıl sonra sağlık göstergelerinde 

önemli iyileşmeler gözlendi. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin  Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 

2003 ve 2015 yıllarında sağlık göstergeleri ile  OECD ülkeleri arasında geldiği noktayı Çok Kriterli 

Karar Verme  Yöntemleri ile belirlemeye çalışmaktır. Ayrıca ülkemizin ve diğer OECD ülkelerinin 

temel  sağlık göstergeleri açısından farklılıklarını ve benzerliklerini saptamaktır. 

Önem: Sağlıkta Dönüşüm Programı ile daha önce yapılan çalışmalar sağlık göstergelerini tek tek 

karşılaştırmaktadır. Fakat bu çalışma, seçilmiş sağlık göstergelerini toplu halde karşılaştırma olanağı 

veren Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile gerçekleştirecek ve ülkemizin OECD ülkeleri 

arasındaki konumu ve sırası görülebilecektir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada ülkemizin OECD ülkeleri içindeki konumunu ve net sırasını 

hesaplamak için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Promethee yöntemi kullanılmıştır. 

Bunun yanı sıra diğer Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanılarak elde edilen sonuçlar ile 

Promethee yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonucunda Türkiye'nin 2003 yılından 2015 yılına kadar olan 12  yıllık süreçte 

seçilen sağlık göstergeleri bakımından gelişimi incelenmiştir. Ayrıca  yapılan çalışma sonucunda 

Promethee yöntemi kullanılarak ede edilen sonuçlar ile, diğer Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

kullanılarak elde edilen sonuçların, çalışmanın  kapsamında yer alan 2003 ve 2015 yıllarının her 

ikisinde de benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. OECD ülkeleri ile Türkiye'nin yıllar içerisindeki 

gelişimi karşılaştırılmış, sağlık göstergeleri bakımından Türkiye'ye benzer ülkeler belirlenerek 

sıralamalar yapılmıştır.   

Sonuç: Sağlıkta dönüşüm projesi öncesi ve sonrasında ülkemizin OECD’ye üye ülkeler içerisinde 

bulunduğu konum belirlenmiş, ülkelerin belirlenen değişenler çerçevesinde sıralamaları yapılmış, bu 

değişkenler açısından benzer ülkeler belirlenmiştir. OECD ülkelerinin sağlık göstergeleri açısından 

benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmuştur. Ülkemizin 2003 yılı ile 2015 yılları arasında 

gelişme gösterdiği değişkenler belirlenmiş, bu yıllar arasındaki gelişimi değerlendirilmiş ve diğer 

OECD ülkelerinin gösterdiği gelişmeler ile karşılaştırmalar yapılarak, ülkemizin durumu 

değerlendirilmiştir. 
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Amaç: Sağlık işyerlerinde şiddet ile ilgili çalışmaları gözden geçirerek gelecekte bu konuya ilişkin 

sorunların giderilmesini ve güvenli ortamların oluşturulması amaçlanmıştır. 

Önem: İşyerinde şiddet olgusu geçmişten günümüze sorun olarak değerlendirilmiş ve bu konuya 

olan ilgi artmıştır (Özen, 2007: 2).  Son yıllarda artış göstermesiyle de küresel halk sorunu olmuştur 

(Yeşildal, 2005: 281). Şiddet/saldırganlık olgusu günümüzde farklı disiplinler tarafından analiz eden 

ve açıklamaya çalışan çok sayıda farklı yaklaşım vardır. Bu durum şiddet kavramının çok boyutlu ve 

kompleks yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Kızmaz, 2006: 248). Şiddet olgusu, insanlık tarihi 

kadar eski olmakla birlikte bireysel ve toplumsal öğelerin bir araya getirdiği karmaşık bir yapı 

sergiler. Şiddet olgusunu bu nedenle tanımlamak kolay değildir. Baskı, eziyet, korkutma, sindirme, 

öldürme, cezalandırma, tehditler, sözlü hareketler ve fiziksel saldırılar gibi çeşitli formlarda şiddet 

olgusuyla karşılaşabiliriz. Şiddet olgusu, her toplumda derece derece de olsa günlük yaşamda yer 

almaktadır (Kocacık, 2001: 1). Şiddet kavramına insan doğasıyla ilişki kuran yaklaşım biyoloji 

disiplini uzmanlarıdır. Şiddet davranışının temelinde genellikle beynin işleyişine bağlantılı olarak 

kimyasal ve hormonal etkileşimler vardır. Bu yaklaşım şiddetin zaten insan doğasında mevcut 

olduğunu açıklamaktadır. Böylece biyoloji disiplini şiddet tutumlarını; diyet, alerjiler, hormonal 

düzensizlikler, testosteron gibi bio-kimyasal faktörler, beyin bozuklukları ve tümör gibi 

nöropsikolojik faktörler ile genetiksel faktörler üzerinden değerlendirmektedir (Kızmaz, 2006: 248). 

Sağlık işyerlerinde şiddet ise; hasta, hasta yakınları ya da diğerlerinden gelen, sağlık çalışanına 

yönelik sözel veya davranışsal tehdit, fiziksel veya cinsel saldırılar olarak değerlendirilmektedir 

(Sarcan, 2013: 1). Sağlık işyerlerinde şiddet olgusu, fenomen olmamasına rağmen günümüz 

toplumundaki değişimlerin yansıması olarak görülme sıklığında artış meydana gelmiştir. Bu nedenle 

çoğu araştırmacının da konusu olmuştur (Altıntaş, 2006: 2). Doğuştan ya da sonradan kazanılan 

saldırganlık içgüdüsü olarak bilinen şiddet kavramı, fiziksel ve psikolojik şiddet olarak 

incelenmektedir (Aslan vd., 2005: 18).  

Sağlık işyerinde şiddet kavramı, hasta, hasta yakınları ya da diğer başka bir bireyden gelen, sağlık 

çalışanına risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel saldırı veya cinsel saldırıları 

içermektedir (Al et al., 2012: 116). Ruhsal ve fiziksel etkileriyle ortaya çıkan şiddet, ana hatları ile 

sözel, fiziksel ve cinsel şiddet ile karşılaşılmaktadır (Ayrancı vd., 2002: 148). Sağlık işyerlerinde 

karşılaşılan sözel, fiziksel, psikolojik ve cinsel içerikli olarak farklı türlerde meydana gelen şiddet 

olaylarının maliyeti de bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde ortaya çıkmaktadır (Keser Özcan ve 

Bilgin, 2011: 1143). Sağlık işyerlerinde şiddet, uygulayıcıların kim olduğuna göre; sağlık çalışanları 

ile sağlık çalışanları arasında, sağlık çalışanları ile hasta/hasta yakınları arasında, sağlık çalışanları ile 

üçüncü şahıslar arasında, sağlık çalışanları ile hasta veya hasta yakınları ya da üçüncü şahıslar 

arasında, hasta veya hasta yakınları ile hasta veya hasta yakınları arasında, üçüncü şahıslar ile üçüncü 

şahıslar arasında, hasta veya hasta yakınları ile üçüncü şahıslar arasında farklı biçimlerde meydana 

gelmektedir. Bunlar arasında en fazla sözel şiddet sıklıkla gözlenirken aynı zamanda sözel şiddetle 

birlikte fiziksel şiddet de gözlemlenmektedir (Ergur, 2009: 8). Son yıllarda artış gösteren hekimlere 

ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içerikli saldırılar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir (Eker et 

al., 2012: 19). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye’de sanıldığından daha yüksek oranlarda 

olmasına rağmen bildirimi azdır. Çalışanların haklarını savunacak yeterli ve etkin yasal 

düzenlemelerin olmayışı bunun en önemli nedenini oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının güvenli 
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koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet riskinin azaltılması için güvenli ortamın sağlanması, 

çalışanların eğitilmesi, mevzuatların düzenlenmesi sağlık yöneticilerinden beklenen görevlerdendir 

(Al et al., 2012: 121). Türkiye’de hastaneler, sağlık çalışanları için gün geçtikçe tehlikeli ortamlar 

olmaktadır. Bu nedenle hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmemektedir 

(Annagür, 2010: 162). Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin çok sayıda araştırma 

yapılmasına karşılık, toplumumuzun erkek egemen yapısı nedeni ile kadına ve kadın ağırlıklı 

mesleklere yönelik şiddet davranışları giderek artmıştır. Çıkarılan kanunlar sadece şiddet sonrası 

dönemde yapılan başvurulara yöneliktir. (Altıntaş, 2006: 37). Yoğun çalışma şartlarına sahip olan 

sağlık çalışanlarının sundukları hizmetlerin niteliğinin düşmesinin nedenlerinden hasta ve hasta 

yakınlarına yeterince bilgi verilmemesi gelmektedir. Bunun sonucunda da sunulan hizmetteki 

memnuniyetsizlik ve ihmal edilmiş oldukları düşüncesi şiddetin nedenlerini artıran en büyük faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır (http://www.isguvenligi.net, Erişim Tarihi: 13.12.2014). Sağlık 

işyerinde şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatların düzenlenmesi gibi yasal düzenlemelerin 

gerektiği konusunda farkındalık yaratacağı kanısında olmakla birlikte bu alandaki yapılacak her 

çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Türkiye’de son 5 yılda yapılmış “şiddet ve sağlık” kavramlarının literatürü 

taranarak 15 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar incelenerek öneriler sunulmuştur. 

Bulgular: Şiddet ve sağlık konusu üzerine yapılmış çalışmalardan derlenen bilgiler kullanılarak 

uygulanabilir, somut verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmacıların çoğu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunu çalışmışlardır. İncelenen 15 

çalışmanın araştırmacılarından 13’ü hekim, 2’si sağlık yönetimi uzmanı, 2’si kalite birimi 

görevlisidir. Bunların yanı sıra tıbbi dokümantasyon ve ilk ve acil yardım alanlarından da araştırmacı 

mevcuttur. Renkli kod uygulamalarına ve sağlık çalışanlarının şiddet olaylarını değerlendirmesi ve 

öneriler sunmasına yönelik çalışmalar da bulunmaktadır.   

Araştırmacılar daha çok sağlık alanında çalışan meslek gruplarının işyeri şiddeti ile karşılaşma 

oranını, şiddetin kaynağını, şiddet türünü ve sıklığını, şiddet algısını değerlendirmeyi 

amaçlamışlardır. 

Araştırmacıların büyük bir çoğunluğu evren ve örneklem seçiminde kamuya ait hastaneleri tercih 

etmişlerdir. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, üniversite 

hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerini tercih eden araştırmacılar da mevcuttur. Çalışmaların 

çoğunda örneklemi tüm sağlık çalışanları oluştururken, 2 çalışmanın örneklemini acil servis 

çalışanları oluşturmaktadır. 

İncelenen çalışmalardan 13 tanesi anket yöntemi ile, 2’si teorik nitelik ve tarihçi metodu ile kaynak 

taraması tekniğinden yararlanılarak yapılmıştır. Çalışmaların yarıdan fazlası araştırmacı tarafından 

literatür doğrultusunda geliştirilen ve uzman görüşüne başvurularak düzenlenen anket formunu 

kullanmışlardır. Bunun yanı sıra 2 çalışma ILO ve DSÖ İşyeri Şiddeti ölçeği ile,  2 çalışma Arnetz 

tarafından geliştirilen Şiddet Olayı Formu ile hazırlanmıştır.  

 

Çalışmalarda ortaya çıkan sonuç sağlık çalışanlarının ¾’ünün şiddete maruz kaldığı, en fazla şiddete 

maruz kalan meslek grubunun hekimler olduğu, erkek çalışanların kadın çalışanlara göre daha fazla 

şiddete maruz kaldıkları, şiddet türünün çoğunlukla sözel olarak yaşanmasının yanı sıra fiziksel 

şiddetin de azımsanmayacak boyutta olduğu, şiddetin çoğunlukla hasta yakınları tarafından 

gerçekleştirildiği ve şiddet çoğunlukla acil servislerde yaşanmaktadır. 
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Sonuç:  “Şiddet”, insanların varlığından şikâyetçi olmalarına rağmen ancak yine de devamına 

isteyerek veya istemeyerek katkıda bulunduğu bir olgu olarak yaşamımızın içinde yer almaktadır. 

Sağlık alanında çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, çalışanların 

farkındalıklarının artırılması ve şiddeti önleme programlarının etkin bir şekilde uygulanması ile 

mümkün olacaktır. Şiddeti önlemeye yönelik alternatif davranış modelleri ile Türkiye genelinde 

sağlık çalışanlarına eğitimler verilmesi ile yararlı olunacağı kanısındayız. 
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Amaç: Sağlıkta şiddet; hasta, hasta yakınları veya diğer başka bir kişiden kaynaklanan, sağlık 

çalışanı için risk unsuru oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel veya cinsel saldırıdır 

(Akbolat ve diğerleri, 2014; Dünya Sağlık Örgütü, 2014; Gücenmez, 2007). Şiddet, oldukça 

karmaşık bir olgu olup, tek bir boyutta ele alınması mümkün olmamakla beraber, şiddeti pek çok 

perspektifte değerlendiren “Ekolojik Yaklaşım” ile incelenebilmektedir (Bronfenbrenner, 1994). Bu 

doğrultuda şiddet davranışı veya şiddete maruz kalmaya yol açan etmenler ile şiddet davranışının 

neden olabileceği faktörler, kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan, iç içe geçerek etkileşen dört 

düzeyde (mikrosistem, mezzosistem, egzosistem, makrosistem) ele alınmaktadır. Bununla beraber 

sağlıkta şiddetin aktarılmasında ve toplumsal bilgilenmenin sağlanmasında medyanın büyük rolü 

olduğu bilinmektedir. Bu noktada da sağlıkta şiddet haberlerinin sunumunda “Haber Etiği” bakış 

açısında titiz davranılmalıdır. Bu çalışmanın temel amacı sağlıkta şiddet haberlerinin ekolojik 

yaklaşım ve haber etiği açısından değerlendirilmesidir. 

Önem: Yazılı medyada yer alan haberlerin, toplumun büyük bir kesimine ulaştırılması, insanları 

etkilemesi ve yönlendirmesi mümkün olmaktadır. Sağlık kurumlarında hasta-sağlık çalışanı ilişkisine 

bakıldığında şiddet olayı olmadan önce bir güven ilişkisinin bulunduğu, şiddet olayı sonrasında ise 

bu güven ilişkisinin zedelendiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında şiddet olgusu, şiddet 

davranışının çok boyutlu ve karmaşık yapısından dolayı biyolojik, psikolojik, ruhsal, kültürel, 

sosyoloji, iletişim ile medya ve etik gibi farklı bakış açılarıyla bütüncül olarak ele alınması gereken 

multidisipliner bir çalışma gerektirmektedir. Literatüre bakıldığında, sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddetin medya boyutunda ekolojik yaklaşım ve haber etiği kapsamında değerlendirilmesine yönelik 

bütüncül bir çalışmanın bulunmadığı söylenebilir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma bir genel tarama modeline dayanan nicel bir araştırmadır. Araştırma, 

içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sırasıyla araştırma amacının 

belirlenmesi, konu ile ilgili verilerin yerinin belirlenmesi, mantıksal bir yapının geliştirilmesi, 

kodlama kategorilerinin belirlenmesi, sayma/Sayısallaştırma ve yorumlama yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Türk Yazılı Basınında yayınlanan 26 dergi ve 41 gazetede yer alan 67 yazılı basın materyali 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış, evrenin tümüne ulaşılmıştır. Bu kapsamda 

2011-2015 yılları arasında yayınlanan haberlerin “Sağlıkta şiddet”, “doktora şiddet”, “hekime 

şiddet”, ”darp- sağlık çalışanı”, ”dayak- sağlık çalışanı” , “sağlık çalışanı-saldırı”, “hemşire-saldırı”, 

“acil-saldırı” anahtar kelimeleri ile taranması ile 800 habere Medya Takip Merkezi kanalıyla 

ulaşılmıştır. Araştırmada haberler ekolojik yaklaşım ve haber etiği perspektifinde oluşturulan 

kodlama çizelgesine göre 32 parametre kullanılarak kaydedilmiştir. Verilerin analizinde de SPSS 

22.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma bulgularında ekolojik yaklaşım ve haber etiği olmak üzere iki bakış açısından 

hareket edilmiştir. Buna göre ekolojik yaklaşımda; şiddet haberleri konularına göre sınıflandığında 

en fazla sağlıkta şiddetin protesto edildiği eylem ve yürüyüş haberleri, şiddet olaylarının aktarıldığı 

haberler ve sağlıkta şiddetin araştırıldığı haberlerin yer aldığı belirlenmiştir. Şiddete en fazla maruz 

kalan sağlık çalışanlarının doktorlar, şiddet davranışı gösteren kişilerin ise hasta yakınları olduğu 

belirlenmiştir. Sağlıkta şiddet olaylarının 2012 ve 2013 yılında artışına paralel olarak şiddetin 
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önlenmesine yönelik yürüyüş/eylem haberleri ile yasal düzenlemelerin yer aldığı haberlerin yazılı 

basına yansıdığı belirlenmiştir. Yazılı basında şiddet olayının aktarıldığı haberlerin en fazla 3. 

sayfada verildiği, şiddet olayının aktarıldığı haberlerin en fazla İstanbul, İzmir ve Adana kentlerinde 

gerçekleştiği ve Türkiye genelinde 40 kentte sağlık çalışanına şiddet uygulandığı, şiddet olayının en 

fazla eğitim araştırma hastanelerinde ve acil servislerde gerçekleştiği, şiddetin nedeninin en fazla, 

tedaviden memnun olmama ve hastanın ölümü olduğu belirlenmiştir. Haber etiği bakış açısında ise 

sağlıkta şiddet haberlerinin sunumunda “darp”, “dayak”, “dövmek”, “saldırı” kelimelerinin sıklıkla 

kullanıldığı, şiddet olayının gerçekleştiği ana ilişkin fotoğrafların çok fazla yer almadığı ve şiddete 

maruz kalan sağlık çalışanlarının fotoğrafının, şiddet davranışı gösteren kişilere göre daha fazla yer 

aldığı ve bu durumun haber etiğine aykırı olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin toplumsal açıdan; şiddete karşı 

duyarsızlaşma, şiddeti normalleştirme, şiddet uygulama yöntemlerini öğretme ve nihai olarak 

şiddetin yeniden üretilmesine neden olduğunu destekleyen çalışmalara rastlanmıştır (Çamcı, 2010; 

Emanetoğlu, 2006; Karaca, 2014; Keser Özcan ve Bilgin, 2011). Bahsi geçen nedenler 

doğrultusunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin aktarılmasının hem bütüncül bir bakış 

açısında sunulması hem de haber etiği ilkeleri çerçevesinde titizlikle ele alınması gereken önemli bir 

konu olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında hem sağlıkta şiddetin önlenmesinde koruyucu 

uygulamaların yapılması hem de sağlık politikalarının oluşturulması noktasında bu çalışma ile çok 

yönlü bir veri seri elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada ilk olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

mikro, mezzo, egzo ve makro sistemler yönünden etkileyen noktalar arasında medya ile etkileşimi 

olan temas yerleri incelenmiştir. Daha sonrasında ise son 5 yılda Türk Yazılı Basın’ında yer alan 

sağlıkta şiddet haberlerinin dilsel söylemde ve görsel ögelerin kullanımında şiddetin sunumuyla ilgili 

haber etiği bakış açısı kullanılarak haberler analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu haberlerin sunumunda 

haber etiği bakış açısının şiddetin yeniden üretimi konusunda titiz davranılması gerekmektedir. 
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Tıbbi uygulamalar doğası gereği bir takım riskleri içinde barındırır. Bazen hastalıklar tedaviye 

rağmen iyileşmeyip kötüleşebilir. Kişinin sağlığını kontrol ettirmek yada hastalanarak hekime 

müracaatında hekimin görevi, güncel tıp standartlarına uygun tıbbi uygulamada bulunmaktır. Tıp 

bilimine uygun tıbbi tedaviye rağmen hasta sağlığına kavuşmazsa hekim sorumlu değildir. Tıp 

kurallarına ve hukuka uygun davrandığı sürece ortaya çıkan istenmeyen durumlar komplikasyondur 

(Selçuk 2015). Tıp ve hukuk kurallarına aykırı davranış halinde oluşan durumlarda malpraktisten 

bahsedilebiliriz ve bundan hekim sorumludur. Malpraktis, Dünya Tabipler Birliği (The World 

Medical Association) 1992 yılındaki 44. genel kurulunda; "doktorun tedavi sırasında standart 

uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarardır" şeklinde 

tanımlanmıştır (TTB 2009). Hekimlerin malpraktis davalarından korunmayı amaçladıkları, 

uygulamalar defansif tıp olarak adlandırılmaktadır.  Defansif tıp “hekimin hastanın tanı ve 

tedavisinden ziyade öncelikle hasta tarafından dava edilmekten korunmak için istediği tanısal testler, 

tedaviler, ve prosedürler şeklinde ifade edilebilir (Hermer ve Brody 2010). 

Ülkemizde tıbbi malpraktis davalarının giderek arttığı yapılan retrospektif çalışmalardan 

anlaşılmaktadır. 1 Haziran 2005 tarihinde hekimleri de ilgilendiren düzenlemelerle yürürlüğe giren 

yeni TCK sonrası defansif tıp verilerini ve malpraktis kanunları ile zorunlu mesleki mali sorumluluk 

sigorta sistemi uygulamasına geçilmesiyle Davaların artışına karşı hekimler kendilerini korumaya 

alma güdüsüyle defansif tıp uygulamalarına daha fazla yöneldikleri araştırma konusudur 

(Medimagazin 2008, Selçuk 2015). Defansif tıp uygulamaların sağlık hizmetlerinde maliyet 

unsurunu artırıcı etkisi olduğu ve hasta bakım hizmetlerinin kalitesini düşürdüğü düşünülmektedir. 

Hekimler ve sağlık politikası yapanlar konuyla ilgili görüşlerinde farklı eğilimlere sahip olabilirler. 

Bu nedenle birebir hasta-hekim ilişkisinde olanların defansif tıbba ilişkin bakış açıları, uygulamaları 

ve çözüme dair düşüncelerini belirlemek adına bu çalışma hem bir durum değerlendirmesi yapmak 

hem de sağlık politikası yapanlara veri sağlayacak niteliktedir. 

 

Amaç: Bu çalışmada malpraktis davaları yönünden ikinci derecede yüksek riskli olan diş 

hekimliğinde, hekimlerin defansif tıbba yönelik uygulama, bilgi, tutum ve davranışlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Önem: Çalışma ile diş hekimliği pratiğinde defansif diş hekimliği algısının yaygınlığının ortaya 

konulması, uygulamaların maliyetleri artırması ve sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini düşürmesi 

yönündeki etkisine dikkat çekmektir.  

Araştırma Yöntemi: Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Basit rastgele örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya İl merkezinde Ağustos-Eylül 2016 döneminde çalışan 

650 diş hekimi oluşturmaktadır. Tüm diş hekimlerine ulaşmak üzere yola çıkılan çalışma, gönüllü 
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olarak çalışmaya katılan 229 diş hekimi ile yapılmıştır. Veriler anket formu kullanılarak elde edilmiş 

ve araştırmaya katılan diş hekime anket formunu bizzat doldurması talep edilerek, elde edilen veriler 

SPSS bilgisayar programına kayıt edilmiştir. 

Verilerde tanımlayıcı istatistiksel analizlerde öncelikler yüzde dağılımlar hesaplanarak tablolar 

oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, değişkenler arasındaki farklılık ve 

ilişkilerin ortaya çıkarılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Güncel kaynaklarda olduğu gibi ki-kare 

testi için p<0,05 olması anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %44,5’i erkek, %38,9’u 30-40 yaş grubunda, %45,4 ü Ağız ve 

Diş Sağlığı Merkezinde, %26.2’si özel muayenehanede ve %28,4’ü Diş hekimliği fakültelerinde 

çalışmaktadır. 

Çalışmaya katılan diş hekimlerinden %61,1’i daha önce defansif tıp kavramını duymadığını, 

%88,6’sı Defansif tıp uygulamaları kavramının içeriğini yeterince bilmediğini, %94,8’ine hekimlik 

yaşamı boyunca malpraktis nedeniyle soruşturma/dava açılmadığını, %70,3’ünün Malpraktis 

davalarının hekimlik yapma biçimini etkileyeceğini ve %85,2’si Malpraktis davalarının sayısında 

artış olduğuna inandığını belirtmiştir. 

Defansif tıp uygulamalarının çeşitlerine göre incelendiğinde çalışmaya katılanlarının %66,8 oranında 

görüntüleme tetkiklerini daha sık kullandığı, %64,6 oranında fazladan konsültasyon istediği, %62 

oranında fazladan tetkik istediği, %48,9 oranında sevk ettiği, %38,4 oranında girişimsel işlemler 

yerine girişimsel olmayan işlemlerin tercih ettiği, %30,5 oranında fazladan ilaç yazdığı, %18,3 

oranında  gereksiz invaziv işlem (Biyopsi v.b.) istendiği belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılanların Malpraktis iddialarından korunmak için, %91,7 oranında tıbbi uygulamaları 

daha detaylı açıkladığını, %81,7 oranında daha detaylı kayıt tutuğunu, %63,7 oranında dava etme 

olasılığı yüksek hastalardan kaçındığını, %62,9 oranında komplikasyonları yüksek tedavilerden 

kaçındığını belirtmişlerdir. 

Hasta ve yakınlarının sözlü ve şiddet saldırılarından korunmak için defansif tıp uygulayanların oranı 

%63,4; malpraktis davaları medyada fazlaca yer buldukça tıbbi uygulamalarında tedirginlik 

hissedenlerin oranı ise %77,2 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan diş hekimlerinin %86,8’i Komplikasyon/Malpraktis ayrımının net olarak 

yapılamadığını, %33,2’si hasta güvenliği tedbirleriyle defansif tıp uygulamaların azaltılabileceğini, 

%66,4 Malpraktis nedeniyle açılan hukuk ve ceza davasında savcı ve yargıçlar sağlık hukuku 

konusunda yetişmiş uzman kişi olsa defansif tıp uygulamalarının azalacağını, % 54,6’sı Diş 

hekimliği koşullarına uygun ceza ve hukuki tazminat için özel yasa olsa defansif tıbbın azala 

bileceğine, %48, 5’i Malpraktis nedeniyle hasta ve yakınlarına doğan tazminat alacaklarının 

muhatabı hekim yerine yalnızca sigorta şirketi olsa defansif tıp azalacağını düşündüklerini 

belirtmişlerdir. 

Diş hekimlerinden mesleklerini uygularken her an bir malpraktis davası ile karşılaşma 

riskinin olduğunu düşünenlerin oranı %72 iken önümüzdeki 10 yıl boyunca hakkında malpraktis 

nedeniyle dava açılabileceğini düşünenleri oranı %73.4 olarak belirlenmiştir. 



 

354 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

Çalışmaya katılan diş hekimlerinin %45,4’ü Malpraktis için mesleki sorumluluk sigortası 

yaptırmanın hekimlik uygulamalarını daha rahat yapabileceğini belirtmişlerdir.  

Sonuç: Sonuç olarak Defansif diş hekimliği; “Diş hekiminin, tanı ve tedaviye yönelik tıbbi 

uygulamaları hastanın sağlığından ziyade ceza veya hukuk davalarından korunmak amacıyla 

kullanması” şeklinde tanımlanabilir. Araştırma sonuçlarına göre diş hekimlerinin güncel çalışmalar 

ile uyumlu olarak, büyük çoğunluğunda defansif yaklaşımın yaygın olduğu tespit edilmiştir. Defansif 

tıp hasta bakım hizmetlerinin kalitesini düşürmekte ve sağlıkta günden güne artan maliyetleri artırıcı 

etkisi yönünden üzerine önemli gidilmesi gereken bir konudur.  

 

Kaynakça:  

Selçuk 2015 Çekinik (Defansif) Tıp. İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku 

Yüksek Lisans Tezi 

Türk Tabipler Birliği (TTB), Dünya Tabibler Birliği'nin Tıpta Yanlış Uygulama Konulu Duyurusu 

(Malpraktice), Füsun Sayek TTB Raporları / Kitapları, Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler, 2. 

Baskı, TTB Yayınları, Ankara, 2009, s. 48.   

Hermer L, Brody H. Defensive Medicine, Cost Containment AndReform. Journal of General Internal 

Medicine 2010;25(5):470-3. 

Medimagazin 2008 Hekimlerde defansif (çekinik) tıp uygulamalarının araştırılması Erişim tarihi 17 

ekim 2016 erişim adresi http://www.medimagazin.com.tr/medimagazin/tr-hekimler-defansif-

tibba-yoneldi-1-0-6841.html. 

 

Anahtar Kelimeler: Diş hekimi, Defansif tıp, Malpraktis, Maliyet, Sigorta 
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Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sağlık Hizmetleri Yöneticileri Bakımından Önemine 

Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında Hukuki Bir Bakış 

Veli DURMUŞ 
1 

1
 Uzm, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, velidurmus@hotmail.com   

Amaç: Hekimin hukuki sorumluluğunda meydana gelen gelişmeler, hekimlere yönelik tazminat 

taleplerinin sayısının ve miktarının artmış olması, sorumluluk sigortasının bir alt branşı olan hekim 

mesleki sorumluluk sigortasına doğan ihtiyacı da artırmıştır. Hekim mesleki sorumluluk sigortası ile 

hekimin mesleki faaliyeti nedeniyle özel hukuktan doğan sorumluluğu, sigorta himayesi kapsamına 

alınmaktadır. Ne var ki, Türkiye’de hekimler için mesleki sorumluluk sigortası, doğrudan sağlık 

hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş 

tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları ilgilendiren 

ve yaptırılması zorunlu olan, “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” 

düzenlemesi 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu 

yasal düzenleme sağlık kurumları yöneticilerinin zorunlu olarak bu sigortayı yapması gerektiğini 

kapsamamaktadır. Artık günümüz sağlık yöneticilerinin mahkemelere yansımış/yansımakta olan 

birçok tazminat ve hukuk davaları giderek artmaktadır. Bu artışın paralelinde Sağlık kurumları 

yöneticilerinin verecekleri yönetim kararlarına yönelik mali sorumluluğu karşılayıcı ve koruyucu bir 

zorunlu bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.  

Bu çalışma ile yeni bir sigorta türü olan “Yönetici Sorumluluk Sigortası”nın sağlık kurumları 

yöneticileri için tıpkı hekimlerde olan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk 

sigortası gibi yapılması gerekliliğinin yüksek mahkeme kararları ışığında tespit edilmesi 

amaçlanmıştır.  

Önem: Sorumluluk sigortası, sigortalının sorumlu olacağı bir fiil sonucu üçüncü kişilerin 

masraflarını karşılayabilmesini sağlayacak bir sigortadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile 

sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, 

kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına 

alınmaktadır. Sorumluluk sigortasının bir türü olan mesleki sorumluluk sigortası ile belirli bir 

öğrenim sürecinden geçmiş bir meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerden doğan sorumluluğu 

sigortalanmaktadır. Bu suretle kişinin mesleğini icra ederken kusuru veya kusuru olmaksızın sorumlu 

olduğu zararlar nedeniyle karşılaşacağı haklı veya haksız tazminat taleplerinden korunmak ve haklı 

tazminat taleplerini sigortacının karşılaması amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptırabilir. 

 

Yönetim organizasyon kusurlarından ve hatalı kararlardan kaynaklanan zararların tazmini 

aşamasında sağlık yöneticilerinin sorumluluk sigortasına sahip olması, kamunun zarar etmesine 

engel olacağı gibi yöneticilerin de daha rahat ve huzurlu çalışmalarını sağlayacağı açısından 

önemlidir. 

 

Araştırma Yöntemi: 01 Ocak 2015 tarihinden 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Yargıtay ve 

Danıştay tarafından verilen hastane yöneticilerinin mali sorumluluğuna ilişkin karar özetlerinin 

tespiti için Kazancı içtihat elektronik hukuk veritabanı kullanılmıştır. Söz konusu karar özetleri için 

“başhekim, başhekim yrd., hastane md., hastane md. yrd.” kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır.  

 

Bulgular: Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinin başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, 

hastane müdür yardımcısına yönelik organizasyon ve yönetim kusuru, alacak ve rücu konularına 

ilişkin 34 karar verdiği tespit edilmiştir. Danıştay tarafından ise söz konusu tarihler arasında sağlık 

yönetim kusuruna atfen 5 karar verdiği tespit edilmiştir.  

mailto:velidurmus@hotmail.com
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Sonuç: Kamu veya özel sektörde görev yapan sağlık yöneticilerinin denetim, gözetim ve 

organizasyon sorumlulukları kapsamında gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle maddi-manevi 

zararlara uğrayanların tazmini yargı kararlarında artarak devam etmektedir. Tıbbi hizmet risklerini 

güvence altına almaya yönelik mali sorumluluk sigortaları (gerek hekimin bireysel mesleki 

sorumluluk sigortası olsun, gerekse de hastanenin işletmesel sorumluluk sigortasında olsun) zarar 

görenlerin tazmin alacağına kavuşabilmelerini kısmen de olsa kolaylaştırıcı işlevi olan finansal bir 

araçtır. Bu nedenle sağlık yöneticileri için belirli kapsamda ve şartlarda yönetici sorumluluk 

sigortasının oluşturulması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mali sorumluluk sigortası, sağlık yöneticisi, yönetici sorumluluk sigortası, 

yüksek mahkeme kararları, tazminat. 
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Ebe ve Hemşirelerin Yargıtay’a ve Danıştay’a Yansıyan Tıbbi Uygulama Kaynaklı Davaları 

Veli DURMUŞ
1
, Ebru ÖRÜNÇ ÖZBAY

2 

1
 Uzm, Doktora Öğrencisi, Hukukçu, Marmara Üniversitesi, velidurmus@hotmail.com 

2
 Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı, Hukukçu,  eozbay4@hotmail.com 

 

Amaç: Sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan hukuki sorumluluklar genellikle hekimlere yönelik 

görünse de, tedaviye yardımcı rolleri olan ebe ve hemşireler de yetkileri çerçevesinde tıpkı hekimler 

gibi hasta ve hasta ailesine yönelik sağlık hizmeti sunumunda aktif rol oyanmaktadırlar. Hekim 

tarafından verilen tedavileri uygulayıcı görevleri olan ebe ve hemşirelerin mesleki uygulamalarında 

hatalı eylemlerinden dolayı adli sorumlulukları bulunmaktadır. Cezai sorumlulukları ise sağlık 

mesleği mensubu sıfatıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. İdari ve sağlık 

uygulama alanlarında faaliyetleri bulunun ebe ve hemşirelerin, artan hukuki sorumluluklar ile birlikte 

hzimet gördükleri iş sahalarına göre zamanla Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelere 

yansıyan birçok idari, hukuki ve adli davaları yer almaktadır.  

Bu çalışma ile tedaviye yardımcı görevleri olan hemşire ve ebelerin hukuki sorumluluklarının 

çerçevesi belirtilerek, Yargıtay ve Danıştay’a yansıyan davaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

Bu kapsamda ebe ve hemşirelerin sıklıkla maruz kaldıkları dava sayıları, türleri ve konusu 

karşılaştırmalı olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Önem: Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi ve sürdürülmesi esnasında, ebelik ve hemşirelik 

mesleğini yapan her mensubun mesleki sorumluluklarının yanında hukuki sorumlulukları da 

bulunmaktadır. Çünkü tıpkı hekimler gibi ebe ve hemşirelerin de belli ölçüde hastaları aydınlatma 

yükümlülüğü, tıbbi müdahale esnasında hastanın rızasının aranması ve özen yükümlülüğü gibi 

yükümlülükleri önemli rol oynar.  

 

 Hatalı tıbbi uygulama ve diğer tıbbi kusurlar nedeniyle ortaya çıkan zararlar, mağdur olan 

hasta veya aileleri tarafından dava edilmektedir. Ebe ve hemşireye yönelik açılan bu tür tıbbi 

uygulama hatasından kaynaklanan davaların yıllara göre görülme sıklığının bilinmesi, sağlık 

alanında karar vericilerin bu yönde uygun düzenleme yapma ve karar vermeye yardımcı olması 

açısından önemlidir.   

 

Araştırma Yöntemi: 01 Ocak 1982 tarihinden 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında, tıbbi uygulama 

hatası nedeniyle ebe ve hemşirelere yönelik Yargıtay ve Danıştay tarafından verilen hukuki 

kararların tespiti için Kazancı içtihat elektronik hukuk veritabanı kullanılmıştır. Söz konusu karar 

özetlerinin tespit edilmesinde ebe ve hemşirelere yönelik verilen tıbbi nitelikteki kararlar araştırma 

kapsamına alınmıştır. 

 

Bulgular: Ebe mesleği mensubu sağlık çalışanlarının tehdit, hakaret ve şiddete maruz kalmasıyla 

oluşan dava sayısı 4, kayıt eksik tutmaya yönelik dava sayısı 1, düşük ayak dava sayısı 1, Yargıtay’a 

yansıyan taksirle öldürme dava sayısı 14 olup Danıştay’a yansıyan dava sayısı ise 2 olmuştur. 

Taksirle yaralama konusu dava sayısı 7 olup Danıştay’a yansıyan dava sayısı 1 olmuştur. Hatalı 

enjeksiyon dava sayısı 1, belge ve kayıtlarda sahtecilik ile birlikte verileri usulsüz verme dava sayısı 

5, rüşvet ve irtikap dava sayısı ise 2 olarak tespit edilmiştir.  

Hemşire mesleği mensubu sağlık çalışanlarının tehdit, hakaret ve şiddete maruz kalmasıyla 

oluşan dava sayısı 50, kayıt eksik tutmaya yönelik dava sayısı 7, Yargıtay’a yansıyan düşük ayak 

dava sayısı 39 olmasına rağmen Danıştay’a yansıyan dava sayısı 4 olarak tespit edilmiştir. Yargıtay’a 

mailto:velidurmus@hotmail.com
mailto:eozbay4@hotmail.com
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yansıyan taksirle öldürme dava sayısı 21 olup Danıştay’a yansıyan dava sayısı 3 olmuştur. Taksirle 

yaralama konusu dava sayısı 2, Ameliyatta malzeme unutma konulu dava sayısı 3, Görevi 

savsaklama dava sayısı 1, Yargıtay’a yansıyan hatalı enjeksiyon dava sayısı 6 olup Danıştay’a 

yansıyan dava sayısı 3 olarak tespit edilmiştir. Belge ve kayıtlarda sahtecilik ile birlikte verileri 

usulsüz verme dava sayısı ise 7 olarak tespit edilmiştir.  

Sonuç: Ebelerin ve hemşirelerin hukuki sorumluluklarının doğması için; ebelik ehliyetine ve 

yetkisine sahip bir ebenin veya hemşirenin mesleğini uygularken haksız olarak hastaya, maddi ya da 

manevi yönden zarar vermiş olması gerekir. Bu kapsamda Yargıtay ve Danıştay’a yansıyan tıbbi 

uygulama hata kaynaklı dava sayısı ve dava türleri hemşirelerde daha fazladır. Bunun olası sebepleri 

arasında, ebelerin hemşireler gibi her klinikte ve acil servislerde aktif olarak görev yapmayıp 

genellikle kadın-doğum servislerinde sağlık hizmeti sunmaları gösterilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata davası, hemşire, ebe, yasal sorumluluk, tıbbi sorumluluk.  
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Presenteizm ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama 

Aysun Yeşiltaş
1
, İsa Gül

2 

1
 Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, pelineren78@hotmail.com. 

2
 Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, isagul233@gmail.com. 

Amaç: Bu çalışmada presenteizm ve örgütsel bağlılık kavramları üzerinde durulmaktadır. 

Çalışanların fiziksel ya da ruhsal yönden rahatsızlığı olduğu halde işi kaybetme, ücret kesintisi, 

görevi aksatmama gibi nedenlerle presenteizme yöneldiği görülmektedir. Bu durumda çalışanlar 

verimli iş görememekte dolayısıyla hizmet kalitesi, çalışan motivasyonu düşmektedir. Bu bağlamda 

çalışanların örgütsel bağlılıklarının da etkileneceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 

presenteizm ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Önem: Günümüzde modern örgütlerin en önemli sorunlarından biri çalışanların presenteizmle karşı 

karşıya kalmalarıdır. Presenteizm ile ilgili ilk kelimenin kullanımı "presentee" dir. Online Oxford 

İngilizce sözlüğe göre "presentee" kelimesini ilk olarak 1892 yılında Amerikali yazar Mark Twain 

kullanmıştır. Daha sonra presenteizm kelimesi işletmecilikle ilgili Everybody’s Business-1931, 

National Liquor Review-1943, Contemporary Unionism-1948 gibi dergilerde zaman zaman 

kullanılmıştır. Bu yıllardaki kullanımların tümünde ve 1970'ler boyunca presenteizm, açıkça 

mükemmel katılımı ifade etmek için ya da devamsızlığın tam karşıtı olarak kullanılmıştır. 1980'lere 

kadar bu tanım kullanılmıştır (Johns, 2010, s. 520). Çalışanların fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklarına 

rağmen işe gelmeleri anlamına gelen presenteizm hem çalışanların hem de örgütlerin 

verimliliklerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu durum ise, hiçbir örgütün istemediği bir durumdur. 

Örgütsel bağlılık kavramı ise, çalışanların örgütlerine duydukları sadakat çerçevesinde örgüt 

amaçları doğrultusunda çalışmalarıdır. Örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve 

normatif bağlılık olarak üç başlık altında toplanmıştır (Allen ve Meyer, 1990). Duygusal 

bağlılık; çalışanın örgüte karşı duygusal bağlılığı, özdeşleşmesi ve aidiyetiyle ilgilidir. Duygusal 

bağlılığı güçlü olan çalışanlar, öyle olmasını istedikleri için örgütte çalışmaya devam ederler (Meşe 

ve Sürvegil, 2007). Duygusal bağlılıkta, ön plana çıkan unsur bireylerin örgütü benimsemesi ve 

kendisini örgütün bir parçası olarak kabul etmesidir. Bireyin örgüte karşı olumlu fikirlere ve 

tutumlara sahip olması, hem örgütte kalmasını sağlamakta, hem de örgütün bir parçası olarak 

kalabilmesi için çaba sarf etmesine yardımcı olmaktadır (Baysal vd., 2014, s. 139). Devamlılık 

bağlılığı; örgütten ayrılmanın getireceği maliyetin farkındalığıyla ilgilidir. Örgütle ilişkisi, 

devamlılık bağlılığına dayanan çalışanlar, böyle yapmaya ihtiyaçları olduğu için örgütte 

kalmaktadırlar (Meşe ve Sürvegil, 2007). Devam bağlılığına örnek olarak işinin gerektirdiği beceri 

ve kabiliyetlerde ustalaşmak için çok fazla zaman ve enerji harcayan bir kişinin, bunların karşılığını 

almaktan kolay bir şekilde vazgeçememesi ya da bireyin ailesinin geçimini sağlamak zorunda olması 

ve iş değiştirmesinin mümkün olmaması bu bağlılık türüne örnek olarak verilebilir (Polat ve Meyda, 

158, s. 2011). Son olarak normatif bağlılık; çalışmaya devam etme zorunluluğu hissini 

yansıtmaktadır. Yüksek düzeyde normatif bağlılığı olan çalışanlar, örgütte kalmak zorunda 

olduklarını düşünürler (Meşe ve Sürvegil, 2007). Kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev 

olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin doğru olduğunu hissetmesi olup, örgütten ayrılma 

sonucunda ortaya çıkacak kayıpların hesaplanmasından etkilenmemektedir (Bayram, 2006, s. 

133).Örgüt çalışanının örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutması örgütsel bağlılığın bir 

göstergesi olabilir. Bunun için örgütle çalışan arasında duygusal bağların güçlenmesi, amaç ve değer 

birliğinin oluşması gerekir (Izgar, 2008, s. 320).Örgüt açısından rekabet avantajı sağlamak ve 

varlığını idame ettirmek için çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının güçlü olması önemlidir. 

Araştırma Yöntemi: Bu araştırmanın amacı, örgütsel bağlılık ve presenteizm ilişkisinin 

incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı-2014 verilerine göre 
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142.432 hemşire oluşturmaktadır. Örneklem bu evren üzerinden %8 güven aralığında yapılan 

hesaplamayla 150 olarak tespit edilmiştir. Örneklem kitlesine daha kolay ulaşabilmek için internet 

ortamında ulaşılabilen hemşireler örneklem kitlesi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda 153 hemşire ile 

araştırma gerçekleştirilmiştir. çalışma Türkiye genelinde görev yapan 153 hemşirenin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu 

internet ortamında çalışanlara iletilmiştir. Bu anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde çalışanlara ait demografik sorular yer alırken, ikinci bölümünde presenteizm ölçeği ve 

üçüncü bölümde örgütsel bağlılık ölçeği yer almaktadır. Çalışmada presenteeism kavramı için 

Koopman vd. (2002) tarafından geliştirilen ve 6 ifadeden oluşan “Standford Presenteeism Ölçeği (SP 

6)” kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık anketi içinse Allen ve Meyer’in (1993) geliştirdikleri ve Wasti 

(2000) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp, güvenirlik ve geçerliği ölçülmüş olan ve daha önce 

literatürdeki farklı çalışmalarda da kullanılmış olan üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın veri analizi için SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin demografik özellikleri incelendiğinde; %56.9’u 36-45 

yaş grubunda, %96.1’i kadın, %76.5’i evli, %60.8’i lisans mezunu, %48.4’ü toplamda 11-20 yıl, 

%32.7’si mevcut çalıştıkları kurumda 1-3 yıl süre zarfında çalışmaktadır. 6 ifadeden oluşan 

Presentezim ölçeği güvenirlik katsayısı crombach’s alfa 0.723 bulunmuş olup, ölçeğin güvenilir 

olduğu söylenebilir. Presenteizm ölçeğine ait normallik testi sonuçlarına bakıldığında tüm maddeler 

normal dağılıma uygun değildir (p<0.05). Bu sonuçlara göre Presenteizm ölçeğinin analizi non 

parametrik testlerle analiz edilmiştir. 18 ifadeden oluşan örgütsel bağlılık ölçeği güvenilirlik kat 

sayısı crombach’s alfa 0.842 olarak bulunmuş olup, ölçeğin yeterince güvenilir olduğu söylenebilir. 

Örgütsel bağlılık ölçeğine ait normallik sınaması sonuçlarına göre, tüm maddeler için normal dağılım 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). Bu sonuçtan hareketle, araştırmanın istatistiksel veri 

analizinde non-parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann Witney U testi kullanılmıştır.  Buna 

göre yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve çalışma süreleri değişkenlerine göre, 

presenteizm ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0.05). Bu sonuca göre, araştırmaya katılan hemşirelerin presenteizm ve örgütsel 

bağlılık tutum veya algılarının demografik faktörlerden istatistiksel olarak etkilenmediği söylenebilir. 

Araştırmanın temel amacını gerçekleştirmek için örgütsel bağlılık ve presenteizm ölçekleri 

korelasyona analizine tabi tutulmuş ve sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Buna 

göre, örgütsel bağlılık arttıkça presenteizm düzeyi de artmaktadır.  

Sonuç: Çalışmanın sonucunda; örgütsel bağlılık arttıkça presenteizm düzeyinin de arttığı sonucuna 

varılmıştır. Bunun yanı sıra araştırmaya katılan hemşirelerin demografik özellikleri ile presenteizm 

ve örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin 

örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarından duygusal bağlılık boyutuna verdikleri yanıtların ortalaması 

    2.98, devam bağlılığına verdikleri yanıtların ortalaması     3.32 ve normatif bağlılık alt boyutuna 

verdikleri yanıtların ortalaması     2.81 olarak bulunmuştur. Çalışanların örgütsel bağlılık ölçeğine 

verdikleri cevapların ortalaması     3.05 iken, presenteizm ölçeğine verdikleri yanıtların ortalaması    
2.76'dır. Buna göre çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri orta düzeyde, presenteizm tutumları ise 

orta düzeye yakın bir değerdedir.  
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Amaç: Çalışma, son yıllarda çağdaş iş ilişkilerinde gittikçe artan bir öneme sahip olan örgütsel 

bağlılığı İl Sağlık Müdürlüklerinde çalışanlar açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulguların özellikle sağlık örgütlerine yönelik insan kaynakları 

politikalarında dikkat edilmesi gereken noktalara ışık tutması ve örgütsel bağlılık literatürüne katkı 

yapması beklenmektedir. 

Önem: Sağlık hizmetleri, insan sağlığına hizmet etmesi yönüyle, diğer sektörlerce sunulan 

hizmetlerden daha yaşamsal bir fonksiyona sahiptir. Sağlık hizmetlerinin en başta gelen bu 

özelliğinden dolayı, sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının yüksek olması daha çok önem 

kazanmaktadır. İşini seven, çalıştığı örgüte bağlılık duyan sağlık çalışanlarının gösterecekleri 

performans, çalıştığı örgütü ve yaptığı işi sevmeyen personele kıyasla daha yüksek olacaktır. 

Özellikle, hastalara doğrudan hizmet veren sağlık çalışanlarının gösterecekleri özensiz ve dikkatsiz 

davranışlar, birçok vakada telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağından, çalışanlarda bu 

farkındalığın oluşturulması önem arz etmektedir.  

 

Araştırma Yöntemi: Araştırma 01.01.2014-30.01.2014 aralığında Kars İli İl Sağlık 

Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları üzerinde yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır.. 

Araştırmanın evreni toplam 113 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formu 2 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyo-demografik bilgileri içeren 5 soru (yaş, cinsiyet, 

kurumda çalışma yılı, öğrenim durumu, kurumdaki görev),ikinci bölümde de çalışanların işe 

bağlılıklarını ölçmek için Meyer ve Allen (1993)’in 18 ifadeli Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek, 1=Hiç katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kısmen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 

5=Tamamen katılıyorum şeklindeki Likert tipi ölçektir. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde 

%95 güvenilirlik düzeyinde kullanılmıştır. Araştırmada örgütsel bağlılık ve alt boyutların puan 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre farkın istatistiksel olarak önemli olup olmadığının 

değerlendirilmesinde t testi kullanılmıştır. Diğer değişkenler için tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arası farkın anlamlı olma durumunda ise ileri 

testlerden Tukey Çoklu Karşılaştırmalar Testi yapılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırma grubunun %21,2’si 25 yaş ve altı (n=24), %31’i (n=35) 26-35,, %23’ü 

(n=26) 36-45 ve %24,8’i de (n=28) ise 46-55 yaş aralığındadır. Katılımcıların %56,6’sı erkek ve 

kurumda çalışma süreleri açısından 1 yıldan az çalışan kişi sayısı 16 iken (%14,2), 1-3 yıl arası 26 

(%23,0), 4-6 yıl arası 10 (%8,8), 7-9 yıl arası 19 (%16,8), 10 yıl ve üzeri ise 42 kişidir (%37,2). 

Katılımcıların %30,1’i  (n=34) lise mezunu, %31’i (n=35) ön lisans mezunu ve %39’u (n=44) lisans 

mezunudur. Katılımcıların %31,9’u (n=36) hemşire-ebe ve %30,1’i sağlık memuru (n=34)’dur. 

Geriye kalan %38,1’lik kısmı ise diğer meslek grubundadır. 

Katılımcıların “Örgütsel Bağlılık” ölçeğine verdiği yanıtlar =1.89 düzeyinde bulunmuştur. 

Katılımcıların orta düzeyde örgütsel bağlılığa sahip kişiler olduğu söylenebilir. Çok fazla aidiyet 

mailto:ferdabuluc@gmail.com
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duygusuna sahip olunmadığı görülmektedir. Katılımcıların algıladıkları en yüksek bağlılık düzeyinin 

duygusal (standart sapma (ss) :1) sonra normatif (ss :0.78) ve en sonda devam bağlılığı (ss: 0.73) 

olduğu görülmektedir.  

Duygusal bağlılık (0.91), devam bağlılığı (0.81) normatif bağlılık (0.86) ve ölçeğin genelinin 

(0.85) Cronbach Alpha düzeyi, sosyal bilimler açısından oldukça güvenilir ve kabul edilebilir bir 

düzeyde bulunmuştur. 

ANOVA analizi sonucuna göre F değerinin anlamlılık test sonucuna göre p değeri ölçeğin 

geneli ve tüm alt boyutlar için 0,05’ten küçük olduğu için katılımcıların örgütsel bağlılık 

düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını bulmak için yapılan ileri post hoc testi olan Tukey testi sonucuna göre; 

katılımcıların yaş değişkenleri ve örgütsel bağlılık alt boyutları arasında kıyaslanan üç grubun 

ortalamaları arasında 25 ve altı grup katılımcıların örgütsel bağlılıkları 26-35, 36-45 yaş gruplarına 

göre yüksek çıkmıştır. 

T testi analizi sonucuna göre p değeri ölçeğin geneli ve tüm alt boyutlar için 0,05’den küçük 

olduğu için katılımcıların örgütsel bağlılık puan ortalamasının, cinsiyete göre anlamlı bir biçimde 

farklılaştığı görülmektedir. Erkek katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin ortalama değeri 

kadın katılımcılarınkinden düşük çıkmıştır. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için 

yapılan ileri post hoc testi olan Tukey testi sonucunda; ortalamalara göre, kadın çalışanların erkek 

çalışanlara göre işlerine daha fazla önem verdiği söylenebilir. 

ANOVA analizi sonucuna göre F değerinin anlamlılık test sonucuna göre p değeri tüm alt 

boyutlar ve ölçeğin geneli açısından 0,05’ten büyük olduğu için katılımcıların kurumdaki çalışma 

süresi değişkenine göre örgütsel bağlılıklarının anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülmektedir. 

Örgütsel bağlılık puan ortalamasının, öğrenim durumlarına ve kurumdaki görev değişkenine göre 

anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Sonuç: Cinsiyete göre örgütsel bağlılık düzeylerinde özellikle devamlılık bağlılığı bileşeninde 

farklılık tespit edilmiştir. Kadın çalışanların devamlılık bağlılıkları, erkek çalışanlara göre daha 

fazladır. Genç sağlık çalışanlarının devamlılık bağlılıkları daha düşük olup, çalışanların yaşları 

ilerledikçe duygusal bağlılıklarında artış olmaktadır. Aşırı iş yükü, sağlık çalışanlarının örgütsel 

bağlılıklarını zayıflatan ve yoğun stres yaşamalarına neden olan en önemli faktör olarak görülmüştür. 

Sağlık çalışanları arasında -özellikle hemşireler başta olmak üzere- yardımcı sağlık personeli ciddi 

anlamda rol belirsizliği yaşamakta ve bu belirsizlik motivasyonlarını ve iş tatmin düzeylerini 

olumsuz yönde etkileyerek örgütsel bağlılık düzeylerinin de zayıflamasına yol açmaktadır. Hekimler 

rol belirsizliğinden ziyade daha çok rol çatışması yaşamaktadırlar. Rol belirsizliği ve rol çatışması, 

büyük ölçekli sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarında daha çok görülmektedir.  

 

İş görenlerin iş tatminlerinin yüksek olması, işe olan bağlılıklarını artırarak örgütten ayrılma 

eğilimlerini azaltmaktadır. Sağlık personelinin kıdemi arttıkça devam bağlılığı azalmaktadır. Bunun 

nedeni, cazip iş alternatiflerini değerlendirme veya emekli olup işi bırakma düşüncesi olabilmektedir.  

 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; kurum yöneticilerinin, çalışanlara yönelik uygulamaların 

üzerinde önemle durmaları, terfilerde, ödüllerde adil olmaları önerilmektedir. Kuruma yönelik talep 

fazlasının kontrol altına alınması, hastanelerin yükünün azaltılması yönünde önlemler alınması, 

özellikle, motivasyonun ve performansın en düşük olduğu gece nöbetlerinde, cazip bir prim 

sisteminin uygulanması çalışanların devam bağlılığını artırabilmektedir. İş görenlerin beklentilerinin 

tam olarak ne olduğu belirlenmeye çalışılmalı, bilgi ve becerilerine uygun işlerde görev almaları 

sağlanmalı, örgüt açısından önemli bir değer oldukları hissettirilmelidir. 
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Amaç: Çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanların nezdinde kurumun itibarının ile çalışanların 

işletmeye olan bağlılıkları arasında bir ilişki olup olmadığını; kurumun itibarının çalışanların 

örgütsel bağlılığını etkileyip etkilemediğini ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinin örgütsel 

bağlılık ve kurumun itibarının algılanmasında farklılık oluşturup oluşturmadığını araştırmaktır. 

Araştırma Van ilinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığına bağlı, çevre illerden 

(Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkâri) gelen hastalara da hizmet etme özelliği ile bölge hastanesi konumunda 

olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde idari personel ve sağlık hizmetleri çalışanları üzerinde 

yürütülmüştür. Bırak topla yöntemiyle dağıtılan 350 adet anket formunun 240’ı geri dönmüş ve bu 

anketlerin 217’si analize uygun görülmüştür.  

Önem: Sağlık sektörü, insan hayatını ilgilendiren kritik bir çalışma alanıdır. Yapılan basit bir hata 

insan hayatına mal olacağından dolayı bu alanda çalışanlar da kritik bir öneme sahiptir. Sağlık 

kurumunun iç müşterileri olan çalışanlar, o kurumun varlığını devam ettirecek hizmetleri üreten ve 

dışarıdaki paydaşlara kurumun yüzü olarak yansıyan kişilerdir. Dolayısıyla tatmin olmuş bir çalışan 

(iç müşteri), dışarıya da olumlu duygu ve düşünceleri yansıtacaktır. 

Çalışanların kurumsal itibar açısından öneminin farkında olan kurumlar, onları kurumsal itibar 

yönetiminin bir parçası haline getirmektedir. Kurumsal itibarın önemi, faydaları ve nasıl 

kazanabildiği çalışanlara aktarıldığında çalışanlar; neleri, ne zaman, nasıl yapması gerektiği 

konusunda bilgi sahibi olmakta ve kurumsal itibarın bir sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kurum 

eğer çalışanları bu sürece katmazsa, kurumsal amaçlardan habersiz ve kurumsal aidiyeti olmayan 

çalışanlar paydaşlara yönelik yanlış bir davranışla ve yanlış sözlerle kurumsal itibara zarar 

verebilirler. 

Müşterinin ilk kez hizmet satın aldığı ve daha önceden hakkında bilgi sahibi olmadığı bir kurumda 

çalışan davranışı ileride oluşabilecek güçlü itibar için iyi bir başlangıç olabilmektedir. Çalışanlar 

kurumsal itibar kazanmadaki önemlerinin farkında olduğunda, daha fazla çaba göstermekte ve itibara 

daha fazla katkı sağlamaktadır. Nitekim çalışanlar, gerek ürettikleri ve sundukları ile gerekse 

davranışları ile kuruma ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri etkilemektedir. Kurumun paydaşlara 

verdiği sözler ancak çalışanlar bu sözleri yerine getirmeye yönelik çaba gösterdiğinde 

gerçekleşebilir. Aksi halde hatalı ürünler, müşterileri memnun etmeyen hizmet sunumları, zamanında 

bitirilmeyen işler gibi birçok sorun kurumun güçlü bir itibara sahip olmasını engellemektedir. 

Kurumların nasıl algılandığı ile ilgili bir kavram olan kurumsal itibar, günümüzde kurumların 

varlığını sürdürmesinin de yoludur. Kurumun somut değerleri ve rakamları üzerinde de büyük etkiye 

sahip olan itibar, soyut bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Kazanılması zaman alan buna karşın çok 

kolay şekilde kaybedilebilen itibar, kurumlar için hayati önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada birey düzeyinde kurumsal itibarın algılamasının, bireyin çalıştığı 

kuruma duyduğu bağlılığı nasıl etkilediği incelenmektedir. Bu bağlamda algılanan kurumsal itibar, 

diğer paydaş değerlendirmeleri sınırlı tutularak, yalnızca iç paydaş grubu olan çalışanların, 
                                                           
9
 Bu çalışma “Kurum İtibarının Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Van Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesinde Bir Uygulama” isimli Yüksek Lisans Tezinden özetlenerek hazırlanmıştır. 
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algıladıkları kurumsal itibar dikkate alınarak ölçülmüştür. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını 

ölçümlemek amacıyla Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği 

kullanılırken, kurumsal itibar algılarının belirlenmesi amacıyla Charles J. Fombrun (1996) tarafından 

geliştirilen kurumsal itibar ölçeğinden faydalanılmıştır.   

Bu çalışmada, anket formunu dolduran her katılımcının, ankette yer alan ifadeleri aynı şekilde 

algıladığı, kullanılan anket yönteminin bilgi toplamada en iyi araç olduğu ve uygulanan istatistiki 

tekniklerin, istenen sonuçlara ulaşmada yeterli oldukları varsayılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların % 24.9’ u 17-25 yaş,  % 32.7’ si  26-30 yaş, % 24.4’ ü 31-40 yaş ve % 18’ i 

41 yaş ve üstü grubunda yer almaktadır.  Toplam içinde erkek bireyler katılımcıların % 56.7’ sini 

oluşturmuşlardır. Ölçme aracını cevaplayan katılımcıların % 38.2’ si idari hizmetlerde, %  61.8’ i ise 

Katılımcıların cinsiyet ve eğitim düzeyine göre çalıştıkları bölüme ilişkin; 29 lise ve dengi okul 

mezunu kadın çalışanın % 69’u, 29 ön lisans mezunu kadın çalışanın % 96.60’ı ve 36 lisans 

programı mezunu kadın çalışanın % 86’sı sağlık hizmetlerinde istihdam edilmektedir. Kadın 

çalışanlar yoğun bir şekilde sağlık hizmetlerinde istihdam edilirken erkek çalışanların eğitim 

düzeyine göre istihdamları idari ve sağlık hizmetlerinde yaklaşık olarak aynı oranlarda olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Kurum itibarı algısının ölçüldüğü ölçeğin uygun bir ölçme modeli olduğu saptanmıştır.  RMSEA = 

0.065, NFI = 0.97 ve CFI = 0.98 olarak bulunmuştur. Bu uyum ölçütleri modelin uyumunun iyi 

olduğunu göstermektedir. Her faktörde yer alan maddelerin tümünün faktör yüklerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirliliklerinin 0.62 ile 0.91 

arasında değiştiği ve ölçeğin genel güvenirliliğinin 0.95 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlarda ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Örgütsel bağlılık ve özdeşleşme boyutlarından oluşan iki ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için 

yapılan analiz sonucunda modelin uygun model olduğu belirlenmiştir. Uyum ölçütleri incelendiğinde 

modelin uygun bir ölçüm modeli olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.  , RMSEA = 0.065, NFI = 

0.97 ve CFI = 0.98 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliliğini değerlendirmek için hesaplanan 

Cronbach alpha değeri 0.94’ tur. Ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre kurum itibarı faktörlerinden biri olan kurum vizyonun 

yöneticilerin performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Yine kurum itibarı 

faktörüne dâhil olan kurumun vizyonunun da çalışanların performansı üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Kurum içinde çalışan yöneticilerin yönetim performansı kurumun iç paydaşlar 

yani çalışanlar arasındaki güvenirliliğini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Yine kurumun 

güvenirliliğinin örgütsel bağlılığı örgütsel bağlılığın da örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde 

etkilediği belirlenmiştir.  

Yönetim performansı ile güvenirlilik değişkeni arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan çok güçlü 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Performans güvenirliliğin  % 69’ unu açıklamaktadır. Bağlılık 

değişkeni üzerinde sadece güvenirlilik değişkeninin doğrudan bir etkisi mevcuttur. Bu iki değişken 

arasındaki ilişki için ilgili katsayı 0.84’ tur. Güvenirlilik değişkeni bağlılık değişkeninin % 70’ ini 

açıkladığı belirlenmiştir. Son olarak örgütsel bağlılık ve özdeşleşme bağımlı değişkenleri arasında 

pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir Bu iki değişken için hesaplanan belirlilik 

katsayısı 0.74’ tür.   

Özetle; araştırma sonucunda, çalışanların algıladıkları kurumsal itibar ile örgütsel bağlılık arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu sonuçlar ışığında işletmelerde kurumsal itibar çalışmalarının kurumun tümüne yayılması ve 

kurumdaki herkes bu sürecin bir parçası olması gerektiği söylemek mümkündür. Bilindiği gibi 

çalışanlar, kurumların itibar kazanma çabalarının temelini oluşturmaktadır. Çalışanlar kurumsal 

itibar kazanmadaki önemlerinin farkında olduğunda, daha fazla çaba göstermekte ve itibara daha 

fazla katkı sağlamaktadır. Nitekim çalışanlar, gerek ürettikleri ve sundukları ile gerekse davranışları 

ile kuruma ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri etkilemektedir. Ancak kurumsal itibarın 

artırılmasında önemli bir rol üstlenen çalışanların bu bağlamda kurumsal bağlılığının da özellikle 

arttırılması gerekmektedir.   Kurumsal bağlılığın arttırılmasında kurumun iç paydaşları ola 

çalışanlara verdiği sözler, güvenirlilik, kurumun vizyonu yöneticilerin tutum ve davranışları ve 

performansının da kurumsal bağlılığa olumlu etki ettiği bu çalışmada ortaya çıkmıştır. 
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Amaç: Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi saptamak ve demografik özelliklerin psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık 

düzeyleri üzerinde anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. 

 

Önem: Günümüzde insan kaynaklarına verilen önem gittikçe artmakta; çalışan verimliliği ile 

çalışanın örgüte olan katkıları önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda pozitif psikoloji ve pozitif 

örgütsel davranış, verimliliğin ve performansın artışında bireysel gelişimi önemsemekte; çalışanların 

iş yaşamında mutlu ve iyimser olduklarında daha çok katkı sağlayacaklarına dikkat çekmektedir 

(Erkuş ve Fındıklı, 2013:303). 

 

Pozitif örgütsel davranış kapsamında ortaya atılan kavramlardan birisi olan psikolojik 

sermaye; bir bireyin, (1) mücadele gerektiren görevlerde başarılı olmak için gerekli çabayı ortaya 

koyabileceğine dair kendine güvenme (özyeterlilik), (2) şu anda ve gelecekte başarılı olabilmek için 

olumlu yüklemede bulunma (iyimserlik), (3) hedeflere doğru gayretli olma ve başarılı olabilmek için 

gerektiğinde yolları ve hedefleri değiştirme (umut) (4) sorun ve zorluklarla karşılaşıldığında başarılı 

olabilmek için dayanıklı olma, kendini toparlama ve hatta daha iyi olma (dayanıklılık) gibi 

özelliklerle karakterize edilmiş olumlu psikolojik gelişim durumu olarak tanımlanmaktadır (Luthans 

ve ark., 2007:542).  

 

Psikolojik sermaye ve onu oluşturan bileşenler birçok araştırmaya konu olmuştur. Literatürde  

psikolojik sermayenin iş tatmini, performans, örgütsel bağlılık gibi önemli çıktılarla pozitif yönde; 

işten ayrılma niyeti, stres ve tükenmişlik gibi konularla negatif yönde ilişkisinin olduğu 

görülmektedir (Avey ve ark., 2010; Norman ve ark., 2010; Bitmiş ve Ergeneli, 2013). Psikolojik 

sermayenin örgütsel çıktılar üzerinde önemli etkiye sahip olması, bu kavramın insan kaynağının 

büyük öneme sahip olduğu sağlık sektörü açısından da önemini ortaya koymaktadır. Sürekli değişen 

sağlık sektörü çevresi düşünüldüğünde, sağlık kurumlarının değişen çevre koşullarına uyum 

sağlayabilmeleri için çalışanlarına daha fazla değer vermeleri ve onların gerçek potansiyellerini 

ortaya çıkarmaları gerekmektedir. 

 

Ulusal literatürde, psikolojik sermaye ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle farklı sektörlerde 

(bankacılık, eğitim, turizm, bilişim) olduğu görülmektedir (Ergun Özler ve Bozkurt Yıldırım, 2015; 

Kaplan ve Biçkes, 2013; Erkmen ve Esen, 2013). Sağlık kurumlarında konu ile ilgili yapılan 

araştırmaların sınırlı sayıda olması konunun önemini artırmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmaya 146 çalışan katılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç bölümden 

oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgilere, ikinci 

bölümde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”ne, son bölümde ise “Psikolojik Sermaye Ölçeği” ne ait ifadeler 

yer almaktadır. Veriler Mayıs-Temmuz 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen; Wasti 

(2000a) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik güvenilirlik analizi yapılan “Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği” (Organizational Commitment Questionaire) kullanılmıştır. Ölçek, “Duygusal Bağlılık”, 
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“Normatif Bağlılık” ve “Devamlılık Bağlılığı” olmak üzere üç alt boyuttan ve toplam 18 ifadeden 

oluşmaktadır. Duygusal Bağlılık boyutunda 3, Normatif Bağlılık boyutunda ise 1 ifade olumsuz 

olduğu için ters kodlanmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li Likert tipi ölçek ile değerlendirilmiştir. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nde alt boyutlardan alınacak yüksek puanlar daha fazla duygusal, 

devamlılık ve normatif bağlılık hissedildiğini göstermektedir (Çetin, Basım ve Aydoğan, 2011:66). 

 

Psikolojik Sermaye düzeyini ölçmek için Luthans vd. (2007) tarafından geliştirilen, Çetin ve Basım 

(2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliği incelenen ve Büyükgöze (2014) 

tarafından kullanılan Psikolojik Sermaye Ölçeği (A Psychological Capital Measure-PsyCap)’nden 

yararlanılmıştır. Ölçeğin orjinali “iyimserlik”, “özyeterlilik”, “umut” ve “psikolojik dayanıklılık” 

olmak üzere 4 boyuttan ve 24 maddeden oluşmaktadır. Ancak ölçeğin Türkçe’ye uyarlama 

çalışmasını yapan Çetin ve Basım (2012), orjinalinde yer alan “iyimserlik” boyutundan 2; psikolojik 

dayanıklılık boyutundan ise 1 ifadeyi madde toplam puan bağlantı katsayıları ve faktör yükleri düşük 

olduğu için Türkçe formdan çıkarmıştır. Bu çalışmada ölçeğin Türkçe versiyonunda yer alan ve 

Büyükgöze (2014) tarafından kullanılan 21 ifadeden oluşan dört boyutlu hali kullanılmıştır. Ölçek, 

6’lı likert tipinde hazırlanmış olup; ölçekten ya da alt boyutlardan alınacak yüksek puanlar genel 

psikolojik sermaye düzeyinin, iyimserliğin, psikolojik dayanıklılığın, umudun ve özyeterliliğin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir (Çetin ve Basım, 2012:137). 

Bulgular: Katılımcıların % 82,9’u kadın, % 65,1’i evli, % 51,4’ü lisans mezunudur. Ayrıca % 

82,9’u hemşire/ebe olarak görev yapmaktayken; %46,6’sı teşhis ünitelerinde, %34,9’u ise cerrahi 

birimlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 32,47±7,006 olup, yaşları 19 ile 

50 arasında değişmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısı (% 47,3) 2-10 yıldır meslekte; % 68,5’i 2-

10 yıldır ilgili kurumda çalışmaktadır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nde en yüksek ortalamanın “Duygusal Bağlılık” (2,73±0,84); en düşük 

ortalamanın ise “Devamlılık Bağlılığı” (2,54±0,74) alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların çalıştıkları birim ile duygusal bağlılık ve genel örgütsel bağlılık; yaşları ile devamlılık, 

normatif ve genel örgütsel bağlılık; meslekte çalışma süresi ile devamlılık; kurumda çalışma süresi 

ile duygusal bağlılık ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusudur.  

Psikolojik Sermaye Ölçeği’nde en yüksek ortalama “özyeterlilik” (4,79±0,70); en düşük ortalama ise 

“iyimserlik” (4,22±0,86) alt boyutuna aittir. Katılımcıların kurumda çalışma süresi ile umut, 

özyeterlilik ve genel psikolojik sermaye düzeyi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile genel psikolojik sermaye düzeyi ve alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.  

Psikolojik sermaye ölçeği alt boyutlarından “umut” alt boyutu ile “iyimserlik” (r=0,562) ve 

“psikolojik dayanıklılık” (r=0,645) arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki varken; “özyeterlilik” alt boyutu ile pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki (r=0,713) söz 

konusudur. Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarından “normatif bağlılık” alt boyutu ile “duygusal 

bağlılık” ve “devamlılık bağlılığı” arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönlü orta düzeyde bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 

Regresyon analizi sonucunda modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=9,462; p=0,000). Bağımsız 

değişkenler, bağımlı değişkenin % 21’ini açıklamaktadır (R
2
=0,212).Beta değerlerine bakıldığında 

en yüksek değerin “umut” alt boyutuna ait olduğu görülmektedir (0,410). Buna göre, örgütsel 

bağlılığa en fazla etki eden değişken umut değişkenidir. İyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve umut 

değişkenlerinin bağımlı değişken üzerindeki etkisi pozitif iken; özyeterlilik değişkeninin etkisi 
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negatiftir.Verilere ilişkin korelasyon matrisindeki VIF değerleri (1,643; 1,948; 3,156; 2,061) 10’u 

geçmediğinden çoklu bağlantı sorunu bulunmamaktadır. 

Sonuç: Katılımcıların genel olarak psikolojik sermaye düzeylerinin orta değerin üzerinde olmasına 

rağmen; örgütsel bağlılık düzeylerinin çok yüksek olmadığı söylenebilir.Psikolojik Sermaye 

Ölçeği’ne ilişkin en yüksek ortalama değerin öz yeterlilik, en düşük ortalama değerin ise iyimserlik 

alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, çalışanların genel olarak öz yeterlilikleri konusunda 

kendilerine daha fazla güvendiklerini ancak daha az iyimser olduklarını ortaya koymaktadır. 

Beğenirbaş (2015:255)’ın çalışmasında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Demografik değişkenler ile 

psikolojik sermaye arasındaki farklılık incelendiğinde; sadece kurumda çalışma süresi ile istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur. Benzer sonuç, Yıldız ve Örücü (2016:278)’nün 

çalışmasında da yer almaktadır. Buna göre, kurumda çalışma süresi fazla olan çalışanların psikolojik 

sermaye düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin en yüksek ortalama değer Tekingündüz ve Tengilimoğlu 

(2013:83)’nun çalışmasına benzer olarak duygusal bağlılık alt boyutuna aittir. Ayrıca normatif 

bağlılık ile duygusal ve devamlılık bağlılığı arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki söz 

konusudur. Işık, Uğurluoğlu ve Akbolat (2012:259) da çalışmalarında benzer sonuçlara 

ulaşmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Örgütsel bağlılık, Psikolojik sermaye, Sağlık çalışanları, Sağlık 

yönetimi 
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Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Örgütsel İşbirliği 
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Amaç: Çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan aile hekimlerinin ve 

hemşirelerinin işbirliği yapma konusundaki tutumlarını ve işbirliğine yatkınlıklarını tespit etmektir.  

Araştırma sonucunda, birinci basamakta çalışan aile hekimi ve hemşirelerin birbirlerini belirli rol ve 

sorumlulukları olan bireyler olma noktasında ne derece kabul ettiklerine yönelik veri elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma ile, aile sağlığı merkezlerinde işbirliği ile ilgili tutumların ne yönde 

geliştirilmesi gerektiğine yönelik önerilerde bulunulabileceği düşünülmektedir. 

Önem:  İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amaç etrafında toplanıp, sistemi hedefine ulaştırmaya 

çalışması organizasyon olarak tanımlanmaktadır. Organizasyon kurumun amacına ulaşabilmesi için 

gereksinim duyduğu kaynaklarla donatılarak, hangi işlevlerin yapılacağının, hangi 

bölümlendirmelerin uygulanacağının ve bu unsurların nasıl tedarik edilerek uyumlu hale 

getirileceğinin ifade edilmesidir. Yönetim ise, bir işletmenin veya örgütün belirli hedeflere ulaşmak 

için bireylere işin yapımını sağlayabilme ve bu kişilerin yaptıkları işlerle işbirliğini ortaya koyarak 

koordinasyon oluşturma faaliyetidir. (Akman, 2014; Tengilimoğlu, Işık ve Akbolat, 2014) 

Sağlık çalışanlarının birliktelik içinde çalışması, işlerin yürüyebilmesi için önem arz etmektedir. 

Hekim ve hemşirelerin sağlık hizmetlerinde anlamlı bir çoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla sağlık bakım hizmetinin sunulmasında hekim ve hemşirenin işbirliğinin oldukça önemli 

olduğu görülmektedir.  Hekim ile hemşirenin işbirliği durumunu da etkileyen bir çok faktör 

mevcuttur. İşbirliği süreçlerini, iletişim, motivasyon, ödüllendirme ve matriks yapı şekillendirdiği 

gibi aynı zamanda, bireysel, çevresel ve sosyo-kültürel faktörlerin de etkisi mevcuttur.(Manisalı, 

2013) İşbirliği sürecini etkileyen bireysel faktörler; yaş ve cinsiyet, eğitim farklılığı, iletişim 

yeteneği, mesleki yeterlilik gibi unsurlardır. Kurumsal faktörler arasında; ekip çalışması, hemşire 

sayısı, rol belirsizliği, çalışma ortamı gibi faktörler sayılabilir. Sosyo- kültürel faktörler de ekonomik 

düzey, yetişme şekilleri ve bakış açıları ile faktörlerdir. İletişim engelleri, hekim ve hemşirenin 

eğitim kalitesinin yetersizliği, hekim ve hemşirenin mesleki işbirliğindeki yetersizlikleri, işbirliği 

süreçlerini olumsuz olarak etkileyen unsurlardandır. (Kara, 2005) 

Sağlık sektöründe yapılan çalışmalar, iş memnuniyet ile hekim ve hemşire arasındaki iletişim ve 

işbirliği direkt olarak ilişkilidir. Aynı zamanda bireyler arasındaki işbirliği ve kararlara katılım 

durumu, motivasyon ve tükenmişlik üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Kurum, hasta ve çalışanlar 

açısından olumlu çıktıların elde edilebilmesi için de hekim ve hemşire arasındaki işbirliği kilit bir rol 

oynamaktadır. (Aydın ve Toraman, 2009)  

Ülkemizde birinci basamakta hekim ile hemşirenin işbirliği durumunun analiz edildiği sınırlı sayıda 

çalışmaya rastlanmıştır. Hizmet süreçlerinin etkin yürümesi noktasında önemli bir yer edinen 

işbirliğinin işlenmesi, bu çalışmayı literatür içerisinde önemli kılmaktadır.  

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ilinin Kartal ilçesindeki aile 

hekimlikleri oluşturmaktadır. Kartal ilçesi, her düzeyden sosyo-ekonomik özelliklere sahip nüfusu 
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barındırdığı için seçilmiş, böylece sonuçların evrene genellenebilmesi mümkün olmuştur. Kartal 

ilçesinde bulunan aile hekimlikleri sayı olarak ulaşılabilir olduğundan, çalışmaya tüm aile 

hekimlikleri alınmış, örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma evreninin %94,32’sine 

ulaşılabilmiştir. 

Çalışmada, Hojat ve ark. Tarafından geliştirilen ve Yıldırım Kaptanoğlu ve ark. Tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış “Jefferson Hekim Hemşire İşbirliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin 

güvenilirliği 30 hekim ve hemşire üzerinde 3 hafta ara ile yapılan test- tekrar test ile ölçülmüş, Alfa 

katsayısı 0,686 olarka bulunumuştur. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri; 

1. H0: Aile sağlığı merkezlerindeki hemşire ve hemşirelerin işbirliği puanları cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermemektedir. 

2. H0: Aile sağlığı merkezlerindeki iş birliği puanları mesleğe (hekim-hemşire) farklılık 

göstermemektedir. 

3. H0: Aile sağlığı merkezlerindeki hekim ve hemşirelerin işbirliği puanları, ortak eğitimlerine 

göre farklılık göstermemektedir. 

Bulgular:  Hekimler arasında örgütsel işbirliği puanı 23,31 ± 2,79, hemşireler arasında 25,22±2,38 

olarak bulunmuştur. Her iki meslek grubu arasında hemşirelerin lehine olmak üzere anlamlı bir fark 

mevcuttur. ( p<0.001) Cinsiyete göre kadınlarda işbirliği puanı 24,84±2,60, erkeklerde 22,84±2,68 

olarak bulunmuştur. Kadın sağlık çalışanlarının hekim ve hemşire işbirliği puanları, erkeklerden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. (p<0.001) Araştırma kapsamındaki aile sağlığı 

merkezlerinde çalışan hekim ve hemşireler incelendiğinde, meslek ve cinsiyet ön plana çıkmaktadır. 

Hemşireler örgütsel işbirliğine daha isteklidir. Kadın çalışanlar da örgütsel işbirliğine katılmak 

arzusundadır. Çalışan hemşirelerin %80’inin kadın olması bu sonuçlar üzerinde etkili olmuştur. 

Sağlık çalışanlarının mesleklerine göre ortak eğitim alt boyutu incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin ortak eğitim puanları, hekimlerden anlamlı 

düzeyde yüksektir. (p<0.005) 

Sonuç: Hekimler ile hemşireler arasında işbirliğinin gelişmemesinin nedenleri arasında; birinci 

basamak hizmetlerde hekimin hemşireyi yanına profesyonel bir iş ortağı değil yardımcı personel 

olarak alması, hekimin uzmanlığı dayalı bir anlayıştan yetişmesi sonucu iki grup arasında toplumsal 

sınıf farklarının mevcut olması, sağlık hizmetlerinin hekim tarafından türetilmiş bir talebinin olması 

dolayısı ile hekimin daha fazla söz hakkı olması sayılabilir. Ancak etkin bir hizmet için işbirliğinin 

önemi büyüktür. Aile hekimliklerinde işbirliğinin sağlanabilmesi, hekim, hemşirenin ve hatta 

yöneticinin ortaklığıyla açılan mali olarak özerk aile sağlığı merkezleri ile mümkün olabilir. Çünkü 

bu durumda taraflar paydaş durumuna gelecek ve birlikte yönetmeye başlayacaktır. Sağlık 

sigortalarının da bu yapıda kurulması sonucu, sağlık çıktılarının etkin kontrolü sağlanarak, 

hizmetlerin standartlaşması ve belirli bir kalite düzeyinde kalması mümkün olacaktır. Aile sağlığı 

merkezlerinin kooperatif tipi yapılanmalar şeklinde kurulması da işbirliğinin en etkin düzeyde 

işlemesini sağlayacaktır. 

Hekim-hemşire işbirliğinde önemli olan, hekim ve hemşirenin planlama ve organizasyon süreçlerini 

birlikte yapması, bireye uygulanacak işlemlere birlikte karar vermesi ve karar verme noktasında 
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sorumluluğun paylaşılmasıdır. Kartal ilçesi aile sağlığı hekimlikleri üzerine yapılan bu çalışma 

sonucunda, aile hekimliklerinin bu yapıdan henüz çok uzak oldukları görülmektedir. Örgütsel 

işbirliği için hizmet içi kursların organize edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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Amaç: Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastanede yürütülen çalışmaların asistan hekimler üzerindeki 

etkisini belirlemektir. Bu çalışma kapsamında aşağıda verilen sorulan cevapları bulunmaya 

çalışılmıştır. 

- Hastanede akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara karşı asistan hekimlerin 

değerlendirmeleri nelerdir?  

- Akılcı ilaç kullanım ölçeğinin alt boyutları ile hekimlerin cinsiyet, mesleki tecrübe ve konu 

ile ilgili eğitim alıp almama durumları arasında bir farklılık var mıdır? 

Önem: Akılcı ilaç kullanımı, kişilerin klinik bulgulama ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, 

uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir (World Health 

Organization, 1985) fakat zengin yada fakir ülkelerin çoğu gereğinden fazla ilaç kullanımı, uygun 

maliyetli ilaç ve faydasının yetersiz kullanımı ile ilgili birçok sorun yaşamaktadır (Song vd., 2014:1). 

Örneğin Avrupa’da antibiyotik için yazılan reçetelerin %40’dan fazlasının gereksiz olduğu ve 

uygunsuz kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır (World Health Organization, 2014:3). İlaç dozunun az 

yada çok olması, yanlış zamanda alınması, isim benzerliği ve reçetelerin okunaksız olması gibi 

nedenlerden dolayı ilacın yanlış kullanılması, ilacın yarım bırakılması, uygulama yolu veya şekli ile 

ilgili hatalar, başkalarına ait ilaçların kullanılması, bozulmuş/kullanım süresi dolmuş ilaçların 

kullanılması gibi nedenler bu yüzdelerin ortaya çıkmasındaki faktörlerdir (Toklu vd., 2010:140). Bu 

gibi faktörlerin en aza indirgenebilmesi için akılcı ilaç kullanımı ilkelerine uyulması gerekmektedir. 

Bu ilkeler kısaca, hekimin hastayı koruması ve ilaç israfını engellemesi için ayırıcı tanıyı iyi 

yapmasıdır. Hekimin uygun ilacı seçmesidir. Ömür boyu kullanılacak ilaçlar için hastanın 

eğitilmesidir. Hastayı tedavi sürecinde takip ederek tedavinin başarısının değerlendirilmesidir. 

Birden çok ilaç kullanılmış ise etkileşimlerinin ortaya çıkarılmasıdır (Yıldırım Kaptanoğlu, 

2011:284).  

Akılcı ilaç kullanımı, hasta sağlığı ve sosyo-ekonomik özellikler üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olan 

sağlık yönetimi sisteminin önemli bir parçasıdır (Amin vd., 2011:19) ve bu sistemde problemlerin 

daha aza indirgenebilmesi ve akılcı ilaç kullanımının sağlanabilmesi için en büyük sorumluluk 

hekimlere aittir. Tanıyı koyan ve mevcut olan ilaçlar arasında en uygununu seçerek buna göre reçete 

yazacak kişinin hekim olması rasyonel ilaç kullanımında hekimi birincil öğe durumuna getirmektedir 

(Demirkıran ve Şahin, 2010:4). Bu bakımdan akılcı ilaç kullanımı ilkeleri gereği hasta doğru teşhisi 

koyan hekim geriye kalan süreçte bazı temel adımları izler. Bunlar, hastalık ile ilgili teşhisin hastaya 

ya da yakınına dikkatlice tanımlanmasıdır. Tedavinin amaçlarının belirlenmesi ve bunun hasta veya 

yakınları ile paylaşılmasıdır. Birçok tedavi yöntemi içinden etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 

tedavinin hasta için seçilmesidir. Güvenlik, etkililik, maliyet ve uygunluk ölçütlerinin ilaç seçiminde 

dikkate alınmasıdır. Egzersiz yapma ve sigara içmeme gibi ilaç dışı tedavilerin hastalara 

önerilmesidir. Gerekli olan hastalar için reçete yazılmasıdır. Reçetede yazan ilaçlar ile ilgili anlaşılır 

ilaçlar ve talimatlar verilmesidir. Gerekli görüldüğü noktalarda tedaviler ile ilgili uyarılarda 

bulunulması ve tedavi süresinin belirtilmesidir. Hasta aktardığı bilgilerin anlaşıldığından emin 

olduktan sonra tedaviye başlanması ve sonuçların izlenmesidir. Tüm bu süreçte hasta veya hasta 

yakını ile iyi iletişim kurarak sürecin başarılı olmasına çalışılmasıdır (Akıcı, 2013:5-6).  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce 

böyle bir çalışmanın yapılmamış olması, çalışmanın kurum yöneticilerine yol gösterici veriler 
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sağlaması ve daha önce hastane bazında yapılmış çalışmaların çok fazla olmaması bu çalışmayı 

önemli kılan etkenlerdir.  

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 22.08.2016 – 26.08.2016 tarihleri arasında çalışan 128 asistan 

hekim oluşturmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem seçilmemiş ve çalışmaya katılmak 

isteyen tüm asistan hekimlere anket uygulanmıştır. Sonuç olarak 71 asistan hekim ile yüz yüze 

görüşülerek anketler yaptırılmış ve evrenin yaklaşık olarak %56’sına ulaşılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmış ve frekans dağılımları, aritmetik ortalama, 

standart sapma, faktör analizi, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yöntemlerine başvurulmuştur.  

Bulgular: Katılımcıların büyük bir kısmını erkeklerin oluşturduğu, en fazla “30-39” yaş aralığında 

yer alan kişilerin olduğu, mesleki tecrübelerinin en fazla “1-3 yıl” ve “4-10 yıl” olduğu ve KSÜ’de 

çalışma sürelerinin ise büyük oranda “1-3 yıl” olduğu görülmüştür. Katılımcıların neredeyse 

tamamının AİK tanımını bildiği, büyük bir kısmının eğitim aldığı, AİK Komitesinin varlığı bilmediği 

ve ihtiyaç duyduğunda ulaşamadığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda 5 faktör (kalite, sosyal, ekonomik, aik uygulamaları ve hekim) 

ortaya çıkmıştır. Bu analizler konusunda değerlendirilme yapıldığında asistan hekimlerin kalite 

faktörü (2,39) dışında diğer faktörlere daha olumlu yaklaştığı belirlenmiştir. Kısacası, asistan 

hekimlerin hastanede yapılan kalite çalışmalarını yeterli bulmadığı tespit edilmiştir.  

Faktörlerin ve demografik özelliklerin karşılaştırılmasında ise cinsiyet ve mesleki tecrübe ile kalite, 

sosyal, ekonomik, aik uygulamaları ve hekim faktörleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Yine eğitim durumu ile sosyal, ekonomik ve aik uygulamaları faktörleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı fakat kalite ile hekim faktörleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.  Kalite faktörü ile eğitim durumu arasında oluşan anlamlı farklılığa 

bakıldığında eğitim alan asistan hekimlerin (2,74) almayanlara (1,84) göre daha olumlu baktığı 

gözlemlenmiştir. Hekim faktöründe de eğitim alan katılımcıların (3,52) daha olumlu baktığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: Akılcı İlaç Kullanımı Uygulaması birçok gelişmiş ülkenin temel politikası haline gelmiştir. 

Bu uygulamanın ülkeler için bu kadar önemli hale gelmesindeki en büyük sebep ise gereksiz / yanlış 

ilaç kullanımının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkidir. Bu doğrultuda Türkiye’de ilk olarak 

2006 yılında “MEDULA” sistemi kurulmuş ve ilaç harcaması takip edilmesi hedeflenmiştir. 2010 

yılında ilaç takip sistemi pilot uygulaması başlatılmış ve 2013 yılında “AİK Ulusal Eylem Planı” 

hazırlanmıştır (Vatansever, 2014). Bu gelişmeler kapsamında hastanelerdeki kalite birimleri tarafınca 

Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili komiteler oluşturulmuş ve çalışanlara 

eğitimler verilerek farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada da asistan hekimlerin 

hastanede akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmeleri tespit edilmeye ve 

belirlenen faktörlerin demografik özelliklere göre anlamlılık gösterip göstermediği belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda katılımcıların çoğu (%60,6) aik konusunda eğitim aldıklarını 

belirtmişlerdir. Yapılan benzer çalışmalarda ise farklı bir sonuç elde edilmiş ve katılımcıların aik 

konusunda yeterli eğitim almadıkları, bilgi düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir (Saygılı ve 

Özer, 2015; Parlak vd., 2013; Şahin vd., 2008; Akıcı vd., 2002). Bu sonuçlar doğrultusunda 

hastanede eğitim konusunda yapılan çalışmaların iyi bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Burada 

dikkat çeken nokta ise katılımcıların komite hakkında bilgisi olmaması ve ihtiyaç duyduklarında 

ulaşamaması olmuştur. Komite tarafından yapılması gereken kalite çalışmaları (2,39) konusunda da 
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katılımcıların kararsız kalması bu sonucu doğrular niteliktedir. Bu veriler dışında katılımcıların 

sosyal, ekonomik, aik uygulamaları ve hekim faktörlerine daha olumlu baktığı belirlenmiştir. 

Demografik özellikler ile faktörler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmış, sadece eğitim durumu ile kalite ve hekim faktörleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuş ve eğitim alanların bu faktörlere daha olumlu baktığı ortaya çıkarılmıştır.  

Genel olarak değerlendirirsek, çalışmada katılımcıların ülke bazında başlatılan bu uygulamaya 

olumlu baktığı, hastane bazında yapılan çalışmaları ise yetersiz gördüğü gözlemlenmiştir. Bu 

kapsamda hastanenin aik çalışmalarına daha çok önem vermesi, eğitimleri daha sık yapması ve 

komite hakkında çalışan sağlık personelini bilgilendirmesi gerektiği önerilmiştir.   
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Amaç: Çalışmanın amacı Ankara’da faaliyet gösteren bir eczaneden reçeteli ilaç alan 65 yaş ve üzeri 

bireylerde akılcı ilaç kullanımını ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve ilaç tedavisine uyum boyutu ile 

değerlendirmektir. 

 

Önem: Yaşlılık bireyin öncelikle anatomik yapı ve fizyolojik işlevlerinde olmak üzere, zihinsel 

yeteneklerinde, sosyal ilişkilerinde ve psikolojisinde farklılıklara neden olan, olağan ve kaçınılmaz 

bir süreçtir (Kırımlı, 2005; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013). Yaşlanma ile birlikte kronik 

hastalıkların görülme sıklığı da artmaktadır. Bu durumun doğal sonuçlarından birisi de diğer yaş 

gruplarına nazaran yaşla birlikte ilaç kullanımının dramatik olarak artmasıdır. Yaşlılar çok sayıda 

kronik hastalığa sahip olmalarının yanı sıra, fizyolojik değişiklikler, ilaçların vücuttaki emilim, 

dağılım, metabolizma ve atılımındaki değişiklikler ile ilaçların doz ve kullanım şekline uyum 

sağlayamama nedeniyle ilaç kullanımında özellikli bir grubu oluşturmaktadır (Terzi, 2014). Bu 

çerçevede yaşlı bireylerde akılcı ilaç kullanımını tıbbi tedavinin düzenlenmesi ve tıbbi tedaviye 

uyum (compliance) olarak iki yönlü değerlendirmek gerekmektedir. Yaşlılarda ilaç-ilaç etkileşimi 

riski genç hastalara göre daha fazladır ve potansiyel olarak önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Borman, 2009). Yaşlılarda yüksek riskli ve uygunsuz ilaç kullanımından kaçınılması, 

ilaçlardan kaynaklı pek çok sorunun ve ilaç yan etkilerinin önlenmesinde önemli, basit ve etkili bir 

stratejidir (American Geriatrics Society, 2012). Diğer taraftan ilaç tedavisinin başarıya ulaşması, 

yaşlı bireyin tedaviye uyumu ile doğrudan ilişkilidir (Akıcı ve diğerleri, 2001).Türkiye’de yaşlı 

bireylerde akılcı ilaç kullanımını geliştirmeye yönelik çalışmaların henüz gelişim aşamasında olduğu 

düşünüldüğünde, akılcı ilaç kullanımının sağlık profesyonelleri ve bireyler tarafından 

mümkünlüğünün değerlendirilmesine ciddi düzeyde ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çalışmanın yaşlı 

bireylerde akılcı ilaç kullanımının yayınlaştırılmasına yönelik mikro ve makro halk sağlığı 

araştırmaları için önemli çıkarımlar sağlaması hedeflenmiştir.    

 

Araştırma Yöntemi: Araştırma 65 yaş ve üzeri bireylerin kullandıkları ilaçların uygunluğunun ve 

ilaca uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışması 

olarak planlanmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara Mamak ilçesinde faaliyet gösteren serbest bir 

eczaneden son bir ayda reçeteli ilaç alan 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemi %80 güç için, 0,50 oranında, %95 güven düzeyinde ve %10 etki büyüklüğü dikkate 

alınarak tahmini 200 yaşlı birey olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilen 200 yaşlı birey rastgele 

örnekleme yöntemi ile Nisan 2016 ayında eczaneden reçeteli ilaç alan ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden 65 yaş ve üzeri bireylerden seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden 

oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde sosyo-demografik bilgiler ve 

kronik hastalığın varlığı ile ilgili 7 soru yer almaktadır.  İkinci bölümde yaşlı bireylerin ilaç uyumunu 

değerlendirmek üzere Donald E. Morrisky tarafından 1986 yılında geliştirilmiş ve Türkçe geçerlik ve 
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güvenilirliği farklı çalışmalarla test edilmiş 7 maddesi evet/hayır şeklinde, bir maddesi 5’li likert 

ölçeğinde cevaplanan Morisky İlaç Uyum Ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin toplam puanı, 8 sorunun 

puanlarının toplamı olarak hesaplanmaktadır. Toplam puan 0 ile 8 arasında dağılım göstermekte 

olup, 6 puanın altı ilaç tedavisine uyumsuz olarak kabul edilmektedir. Anketin son bölümde ise yaşlı 

bireylere reçete edilen ilaç isimleri ve Beers Kriterlerine göre ilacın risk durumu değerlendirilmesi 

yer almaktadır. İlacın risk durumunun değerlendirilmesinde Beers Kriterlerinden en az bir tanesinin 

ihlal edilmesi durumu “risk var” olarak kabul edilmiştir. Anket formunun ilk iki bölümü yaşlı 

bireyler tarafından son bölümü ise eczacı tarafından doldurulmuştur.  Araştırma verileri, SPSS 18.0 

paket programında tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir.       

 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 72.55±6.34 yıldır. Katılımcıların %67.6’sı 65-74 yaş 

grubunda, %57.4’ü kadındır. Katılımcıların sosyo-ekonomik durumları incelendiğinde; %72,6’sının 

eğitiminin lise altı düzeyde olduğu, %51’inin daha önce çalışmadığı ya da ev hanımı olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların %96.6’sının en az bir, %71’inin iki ve %42’sinin üç kronik hastalığı 

bulunmaktadır. Katılımcıların %73’ünde hipertansiyon, %38’inde diyabet ve %22,5’inde 

kardiyovasküler hastalıklar olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların Morisky İlaç Uyum ölçeğine göre 

ilaç tedavisine uyumları incelendiğinde %36,3’ünün ilaç tedavisine uyum sağlamadığı belirlenmiştir. 

Katılımcılara reçete edilen ilaçların Beers Kriterlerine göre uygunluğu değerlendirildiğinde,  

%41,7’sine “riskli” ilaç reçete edildiği belirlenmiştir.  Yapılan ki-kare analizleri sonucunda reçete 

edilen ilaç sayısı 4 ve daha fazla olan yaşlı bireylerde “riskli” ilaç reçete edilme durumunun 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu belirlenmiştir (x
2
=24,869, p<0.05). İlaç uyum 

düzeylerine göre katılımcıların özellikleri analiz edildiğinde kullandığı ilaçlar hakkında bilgi düzeyi 

yüksek olanlar (%74,2), eğitim düzeyi en az lise olanlar (%85,3) ve daha önce beyaz yakalı meslek 

grubunda çalışmış olanlar (%83,3) arasında ilaç uyumunun istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (x
2
=8.822, p<0.05; x

2
=19.451, p<0.05; x

2
=6.637, p<0.05)    

 

Sonuç: Çalışmada yaşlı bireylerin akılcı ilaç kullanımına yönelik olarak ilaç tedavisi 

düzenlenmesindeki uygunsuzluğun yaşlı bireylerin tedaviye uyumsuzluğundan daha yüksek düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yaşlı bireylerde akılcı ilaç kullanımı için öncelikle doktorların ilaç 

reçete etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri önerilmektedir. Diğer taraftan yaşlı bireylerin ilaç 

uyumlarını geliştirmede, kullandıkları ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaya, sağlık 

okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik müdahalelerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.       
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 Akılcı İlaç Kullanımında Sağlık Okuryazarlığı: Bir Kamu Hastanesi Yatan Hastaları Üzerine 
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İlaç ancak doğru kullanıldığı sürece etkilidir. Doğru ilaç kullanımında ilaç kullanıcılarının, doğru 

ilacı, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde kullanmaları ve muhafaza etmeleri gibi Akılcı 

İlaç Kullanımı(AİK) konusunda sağlık okuryazarlığına sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Amaç: Bu çalışma, Seydişehir Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hasatların genel anlamda 

ilaç, ilaç kullanma, muhafaza ve temin etme durmaları hakkında davranış ve tercihlerini tespit 

ederek, AİK’da Sağlık Okuryazarlığı(SOY) düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

 

Önem: İlaçların bilinçsizce tüketimini engellemek için yapılacak çalışmalarda, hekime gereksiz ilaç 

reçete ettirme, hekimin verdiği tedaviyi iyi anlama, ilaçların doğru zamanda doğru yolla ve doğru 

dazda kullanılmasına kadar sıralanabilecek AİK’nı doğrudan ilgilendiren çok sayıda hususta ilaç 

tüketicilerinin belirleyici etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda hastaların AİK konusunda davranış, 

tercih ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi, AİK konusunda yapılması planlanan yeni araştırmalara 

yardımcı olmak, politika üretici ve uygulayıcılarına fikri vermesi yönünden önemli olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi:Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışma olup, araştırmaya Seydişehir 

Devlet Hastanesinde 01.04.2015-31.05.2015 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 794 hasta dâhil 

edildi. Bu süre içerisinde 146 hastaya ulaşıldı. Veri toplam aracı olarak, araştırmacı tarafından 

literatüre dayalı olarak oluşturulan anket seti kullanıldı. Ankette; hastaların yaşı, cinsiyeti, medeni 

durumları, yaşadığı yer, eğitim durumu, daha önce hastaneye yatış sayısı ve sürekli kullandığı 

ilaçların varlığını soran bazı tanımlayıcı soruların dışında AİK’da Sağlık Okuryazarlık düzeylerini 

belirlemeye yönelik sorular soruldu. Anketler gönüllülük ilkesine özen gösterilerek yüz-yüze 

görüşme tekniği ile uygulandı. Anketler kurum üst yönetiminden yazılı izin alınarak yapıldı. Elde 

edilen veriler SPSS 16.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler(frekans, yüzdelik) ve ki-kare 

testi uygulanarak değerlendirildi. 

 

Bulgular: Hastaların, 66’sı(%45.2) daha önce 2-5 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ve 

82’si(%56.2) sürekli kullandığı ilaçlarının olduğunu belirtmiştir. Hastaların, 64’ü(%43.8) evinde 

kullanılmammış ilaç bulunduğunu, 94’ü(%64.4) evinde yarım kalmış ilaç bulunduğunu, 

121’i(%82.9) muhafaza ettiği ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol ettiğini, 54’ü(%37) hasta 

olmadan tedbir amaçlı eczaneden ilaç aldığını, 89’u(%61) tatile, yolculuğa giderken tedbir amaçlı 

yanlarına ilaç aldıklarını, 71’i(%48.6) hastalık durumunda doktora gitmeden evde bulunan ilaçları 

kullanacağını, 42’si (%28.8) tanıdıklarına kullanmaları için ilaç tavsiyesinde bulunacağını, 

118’1(%80.8) doktor reçete yazarken kullanmakta olunan ilaçları söylediğini, 121’i(%82.9) doktor 

reçete yazarken besin veya ilaç alerji durumunu belirttiğini, 76’sı(%52.1) hekimin vermiş olduğu 

ilaçları şikâyetlerinin geçtiği zaman kullanmayı bırakacağını, 54’ü(%37) grip, nezle, soğuk algınlığı 

gibi şikâyetlerde muayene olmadan, antibiyotik kullanacağını, 89’u(%61) iğne ile tedavinin 

hastalıkların daha çabuk iyileşmesine neden olacağını, 102’si (%69.9) ilaç prospektüsünü 

okuduğunu, 45’i (%30.8) antibiyotiklerin her hastalığı tedavi edebileceğini, 82’si (%56.2) aynı etkiyi 

gösteren iki ilaçtan pahalı olanını seçeceğini, 116’sı (%79.5) kullanılan ilaçların son kullanma 

tarihine baktığını ve 110’u (%75.3) basında reklamı yapılan ürünlerini tedavi amacıyla alıp 

mailto:emrinc@hotmail.com


          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

385 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

kullanmadığını belirtmişlerdir. Hastaların kullanmadıkları arta kalan ilaçları sıklıkla sırası ile 

gerektiği zaman kullanmak üzere saklayacağını (%35.9), çöpe atacağını(%26.6) ve sağlık kuruluşuna 

(%25.9) vereceğini belirtmişlerdir. Hastalar, ilaçlarını sıklıkla sırası ile bir dolap içinde (%50.7), 

buzdolabında (%39.2) ve poşet içinde (%8.5) muhafaza ettiklerini, son kullanma tarihi geçmiş 

ilaçları sıklıkla çöpe attıkları ve hasta olmadan tedbir amaçlı eczaneden daha çok ağrı kesici ve 

antibiyotik grubu ilaçları aldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada, sosyo-demografik özelliklerden 

eğitim durumu ile KİAÖ değişkenlerinden hekimin ilaç yazarken kullanılan ilcaları hatırlatma 

durumu ile iğne ile tedavi hastalıkların daha çabuk iyileşme durumları sürekli ilaç kullanma durumu 

ile farklılık olduğu saptandı(p<0.05). sosyo-demografik özelliklerden yaş grupları ve daha önce 

hastaneye yatış sayısı ile KİAÖ değişkenlerinden kullanılan ilacı son kullanma tarihini kontrol etme 

durumu arasında farklılık olduğu saptandı (p<0.05) olduğu, ayrıca hastaların ilaç prospektüslerini 

okuma durumu ile yaş grupları, medeni durum, yaşanılan yer ve sürekli ilaç kullanma değişkenleri 

arasında farklılık olduğu saptandı (p<0.05). 

 

Sonuç: AİK’da ilaç kullanıcılarına önemli görevler düşmektedir. İlaç kullanıcılarının, AİK 

konusunda farkındalıkları ve SOY düzeyleri akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında önde gelen 

unsurların başında gelmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda; hastaların evlerinde 

hiç kullanılmamış ya da yarım kalmış ilaç bulundurmaları, hasta olmadan da eczaneden ilaç almaları, 

herhangi bir hastalık durumunda hekime gitmeden evde bulunan ilaçları kullanmaları ve nezle, soğuk 

algınlığı gibi şikâyetlerde antibiyotik kullanılması, tedbir amaçlı ve seyahat sırasında gerek 

duyulacağı düşünülerek ilaç alınması, iğne ile tedavinin hastalıkların daha çabuk iyileşmesine neden 

olacağı ve antibiyotiklerin her hastalığı tedavi edebileceği düşüncesi, aynı etkiyi gösteren iki ilaçtan 

pahalı olanının seçilmesi, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları çöpe atarak bertaraf edilmesi ve tedbir 

amaçlı eczaneden ağrı kesici ve antibiyotik grubu ilaçların alınması,  akılcı ilaç kullanımına ilişkin 

farkındalığın ve sağlık okuryazarlık seviyesinin yetersiz düzeyde olduğunu gösteren unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada hastaların kullandıkları ve muhafaza ettikleri ilaçların son 

kullanama tarihlerini kontrol etmeleri, reçete yazılırken kullanılan ilaçların hatırlatılması, besin ve 

ilaç alerjisi durumlarının hatırlatılması ve ilaç prospektüslerinin okunması gibi olumlu durumlar 

dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Seydişehir Devlet Hastanesinde yatarak 

tedavi gören hastaların AİK konusunda farkındalıkları ve SOY düzeylerinin yetersiz olduğu 

görülmüştür. AİK konusunda farkındalık ve SOY düzeyenin yükseltilmesi için gerek kurumsal 

gerekse ulusal düzeyde AİK Kültürü oluşturulması amaçlanmalı, bu amaca yönelik tüm AİK 

Paydaşlarının (ilaç kullanıcıları, ilaç üreticileri, eczaneler ve sağlık yöneticileri) yer alacağı, 

merkezinde ilaç kullanıcıları olan ortak projelerin geliştirilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. 
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İlaç harcamaları kontrol politikalarından biri olan geri ödemede referans fiyatlandırma Almanya, 

Hollanda, İspanya gibi birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Danzon ve Ketcham (2004), 

Schneeweiss ve diğerleri (2002b), Aaserud ve diğerleri (2009) tarafından yapılan araştırmaların da 

aralarında bulunduğu çok sayıda çalışmada bu ülkelerde politikanın etkileri üzerinde çalışılmıştır. 

Üçüncü taraf ödeyiciler ve hastalar için fiyat avantajı sağlayarak ilaç harcamalarının kontrolünde 

etkili olması beklenen bu yöntemin başarılı olduğu sonucuna varan çalışmalarla (Schneeweiss ve 

diğ., 2002a; Brekke, Holmas, & Straume, 2010) birlikte tasarruf etkisinin kısa süreli olduğunu 

savunan çalışmalar da (Dylst, Vulto ve Simoens, 2011; Lo´pez-Casasnovas ve Puig-Junoy, 2000) 

vardır. Bu çalışmada da Türkiye’de uygulanan geri ödemede referans fiyatlandırmanın ilaç 

harcamaları üzerindeki etkileri tartışılmış ve ilaç harcamalarının kontrolünde etkili olan 

politikalardan biri olduğu ancak daha etkili sonuçların elde edilebilmesi için destekleyici 

politikaların uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Amaç: Guillem López-Casasnovas ve Jaume Puig-Junoy (2000) araştırmalarında geri ödemede 

referans fiyatlandırmanın kısa süreli (1-2 yıllık süre) tasarruflar sağladığını (Almanya, Danimarka 

gibi) ancak uzun dönemde tasarruf elde edilemediğini vurgulamışlardır (Lo´pez-Casasnovas & Puig-

Junoy, 2000). Bu çalışmanın amacı geri ödemede referans fiyatlandırmanın Türkiye’de ilaç 

harcamaları üzerindeki etkilerini, hipertansiyon ilaçları üzerinden incelemektir.  

 

Önem: Almanya, İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan (Vogler; Habl;  

Bogut; Voncina, 2011) gibi ülkelerde de uygulanan politikanın Türkiye’de etkilerinin 

değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın hem literatür hem de ilaç politikaları için katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Araştırma Yöntemi: Bu araştırmada geri ödemede referans fiyatlandırmanın 2007-2012 yılları 

arasında hipertansiyon ilaç harcamaları ve tüketimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Hipertansiyon 

hastalığının seçilmesinde toplumda sık görülen (Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği , 

2012) ve ilaçla tedavi edilebilen (Kaplan ve Weber, 2003) kronik bir hastalık olması, çok sayıda 

eşdeğer grubunun bulunması ve kalabalık eşdeğer gruplarının yer alması özellikleri dikkate 

alınmıştır. İlaç harcamaları ve tüketim verileri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilmiştir
10

. 

İlaçların perakende satış fiyatlarına ilişkin veriler Türkiye İlaç ve Eczacılık Kurumu’nun web 

sitesinden alınmıştır. Araştırma, eşdeğer grubunda yer alan ilaçlar ve eşdeğer grubunda yer almayan 

ilaçları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. İlaç harcama verisi, SGK tarafından eczaneye yapılan 

ödeme tutarını ifade etmektedir.  İlaç tüketim miktarı ise, genel sağlık sigortası kapsamında 

eczaneden satış yapılan ilaç kutu/tablet sayısını ifade etmektedir. Değerlendirmeler ilaçların ortalama 

birim fiyat, yüzde ve yüzde değişim hesaplamaları ile yapılmıştır. Bununla birlikte perakende satış 

fiyatı, kamu indirimli fiyat olmak üzere farklı fiyat düzeyleri üzerinden harcamalar hesaplanarak 

SGK tarafından yapılan harcama tutarı ile karşılaştırılmıştır. İlaç harcamalarında özellikle 2010-2012 

ilaçta global bütçe döneminde (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014) önemli değişikliklerin olduğu tespiti 

                                                           
10

 Geri Ödemede Referans Fiyatlandırmanın Hipertansiyon İlaç Harcamalarına Etkileri: 2007-2012 Dönemi 

Değerlendirmeleri” doktora tezi kapsamında 
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nedeniyle değerlendirmeler genellikle 2007-2009 yılları ve 2009-2012 dönemleri itibariyle 

yapılmıştır.   

 

Çalışmada, 2007-2012 döneminde eczacı indirimleri ve hasta katılım paylarında SGK’nın 

tasarrufunu artırıcı bir değişiklik olmaması tespiti ile birlikte sonuçlar bu iki değişkenin yıllar 

içindeki etkilerinin sabit olduğu varsayılarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte ilaç fiyatlandırma ve 

geri ödeme politikalarının etkileşimli yapısı, sıklıkla meydana gelen değişiklikler ve belirsizlikler 

nedeniyle politika etkilerinin birbirinden ayrıştırılarak değerlendirilmesi hususunda sınırlılıklar 

mevcuttur.  

 

Bulgular: Değerlendirmeler eşdeğer grubunda yer alan ilaçlar ve yer almayan ilaçlar için ayrı ayrı 

yapılmıştır.  Eşdeğer grubunda yer alan ilaçlar için perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan 

harcamalarda 2007 yılından 2009 yılına %25 artış meydana geldiği, 2009 itibariyle azalma seyri 

ortaya çıktığı ve 2012 yılında %8 artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kamu indirimli fiyat üzerinden 

hesaplanan harcamalarda ise 2007-2009 döneminde %21 artış, 2007-2012 döneminde %15 azalma 

hesaplanmıştır.  SGK tarafından yapılan harcamalar ise 2007 yılı temel alındığında 2009 yılında %19 

artmış, 2012 yılında ise %23 azalmıştır. Zorunlu kamu indirimleri ile sağlanacak tasarruf oranı 2007-

2009 döneminde ortalama %10 iken 2010-2012 döneminde ortalama %22 olarak hesaplanmıştır. 

Geri ödemede referans fiyatlandırma ile sağlanan tasarruf ise 2007-2009 dönemi için %5, 2010-2012 

dönemi için %9’dur. Eşdeğer grubunda yer alan ilaçların tüketim miktarı da yıllar içinde sürekli artış 

göstermiştir. 2007-2012 yılları arasında SGK tarafından ödenen ortalama birim fiyat %52 azalmıştır. 

 

Eşdeğer grubunda yer almayan ilaçlarda perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan harcamalarda 

2007-2009 yılları arasında %68 olarak gerçekleşen artış oranı 2007-2012 yılında %95 olarak 

gerçekleşmiştir. SGK tarafından yapılan harcamalarda da 2007-2009 döneminde %52 oranında 

gerçekleşen artış,  2009 sonrasında azalma eğilimine geçmiş ve 2007-2012 yılları arasında 

gerçekleşen artış oranı %21 olarak hesaplanmıştır. Geri ödeme sürecinde uygulanan politikalarla 

sağlanan tasarruf oranı 2007 yılında yaklaşık %3 iken, yıllar içinde artarak devam etmiş ve 2012 

yılında %39’a ulaşmıştır. 6 yıllık dönemde eşdeğer grubunda olmayan ilaçların tüketim miktarlarında 

yıllar itibariyle artış meydana gelmekle birlikte, 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleşen artış oranları 

dikkat çekmektedir. SGK tarafından ödenen birim fiyat ise 2007 yılı temel alındığında 2012 yılında 

%35 azalmıştır.  

 

Geri ödemede referans fiyatlandırmanın ilaçların ilk fiyatları üzerinde de etkili olduğu literatürde yer 

almaktadır (Lo´pez-Casasnovas vr Puig-Junoy, 2000). Bu çalışmada da ilaçların 2007 yılında 

%58’inin 2012 yılında %71’inin alabilecekleri en yüksek fiyattan daha düşük fiyatlar aldıkları tespit 

edilmiştir.  

 

Sonuç:  
2007-2012 yılları hipertansiyon ilaçlarının tüketim miktarı ve harcamaları ele alındığında Türkiye’de 

geri ödeme sürecinde ilaç harcamalarının kontrolüne yönelik politikalar arasında zorunlu kamu 

indirimleri ile birlikte geri ödemede referans fiyatlandırma uygulaması temel iki politika olarak ifade 

edilebilir.  

Çalışma döneminde geri ödemede referans fiyatlandırmanın uygulandığı eşdeğer grubunda yer alan 

ilaçların birim fiyatlarında gerçekleşen azalma oranı, bu yöntemin uygulanmadığı eşdeğer grubunda 

yer almayan ilaçların birim fiyatında gerçekleşen azalma oranından daha yüksek hesaplanmıştır. 

Bununla birlikte ilaçların alabilecekleri en yüksek fiyattan daha düşük fiyat almaları da politikanın 

dolaylı etkilerinden biri olarak değerlendirilmiştir. 

Bu tasarruf etkileri ile birlikte literatürde geri ödemede referans fiyatlandırmanın uygulandığında 

doktorların eşdeğer grubunda olmayan ilaçları reçete etmeyi tercih edebilecekleri yer almaktadır 
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(Kanavos ve Reinhardt, 2003). Bu araştırmada da eşdeğer grubunda olmayan ilaçların tüketim 

miktarlarında giderek yükselen oranlarda arttığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu politikanın eşdeğer 

grubunda olmayan ilaçlara yönlendirici etkisinin olduğu da düşünülmektedir. Bunlarla birlikte 

hesaplanan tasarruf oranlarına bakıldığında zorunlu kamu indirimi uygulamalarının ön planda 

tutulduğu ve geri ödemede referans fiyatlandırma ile sağlanan tasarrufların zorunlu kamu indirimleri 

ile sağlanan tasarrufların gerisinde kaldığı görülmüştür. Tüm bu tespitler sonrasında geri ödemede 

referans fiyatlandırmanın ilaç harcamalarının kontrolünde etkili olan politikalardan biri olduğu ancak 

daha etkili sonuçların elde edilebilmesi için destekleyici politikaların uygulanması gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  
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Amaç: Bu çalışmanın amacı hekimlerin elektronik ortamda yapılan ilaç tanıtımlarına yönelik 

tutumlarını etkileyen değişkenleri ortaya koymaya çalışmaktır. 

Önem: Elektronik ortamda yapılan ilaç tanıtımlarına yönelik özgün bir çalışma olması ve 

hekimlerin bu tanıtımlara yönelik tutumlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesiyle bu 

portalları kullanarak hekimlere ulaşmaya çalışan ilaç firmalarının portal içeriklerini ve sunum 

stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak sonuçların yer alması bakımından 

önemlidir. 

Araştırma Yöntemi: Hekimlerin elektronik ortamda yapılan ilaç tanıtımına yönelik 

tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla betimsel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Verileri elde etmek amacıyla hekimlere yüz yüze ve online ortamda anket 

uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre etki, bilgilendirici içerik, uygunluk, kişisel etkileşim, 

tamamlayıcı hizmetler ve özyeterlik değişkenleri bir arada hekimlerin elektronik ortamda 

yapılan ilaç tanıtımlarına yönelik tutum puanları ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

vermektedir (R=0,745;  R
2
=0,556; p<0,01). Söz konusu altı değişken birlikte, tutumdaki 

toplam varyansın %56’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına () 

göre, yordayıcı değişkenlerin tutum üzerindeki göreli önem sırası; etki, uygunluk, 

bilgilendirici içerik, özyeterlik, kişisel etkileşim ve tamamlayıcı hizmetlerdir. Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise,  etki ve uygunluğun 

tutum üzerinde anlamlı birer yordayıcı oldukları, bilgilendirici içerik, kişisel etkileşim, 

tamamlayıcı hizmetler ve özyeterlik değişkenlerinin ise anlamlı bir etkisinin bulunmadığı 

görülmektedir.  

Sonuç: Hekimlerin elektronik ortamda yapılan ilaç tanıtımlarına yönelik tutumlarını etkileyen 

değişkenler etki ve uygunluktur. Hekimler diledikleri zamanda, diledikleri şekilde ilaçları 

inceleyebildikleri için elektronik ortamda yapılan ilaç tanıtımlarının daha verimli ve yüz yüze 

yapılan ilaç tanıtımlarına göre daha uygun olduğu görüşündedir.  
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Amaç:  

Günümüzde en değerli ekonomik gücün, sağlıklı bireylerin oluşturduğu bir toplum olduğu 

kabul edilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir toplum yaratılması ve sağlıklı bir yaşamın 

sürdürülebilmesi için sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve ihtiyacı olan herkese anında 

ulaştırılabilmesi, devletin önde gelen sosyal sorumluluklarından biridir. Bu sosyal 

sorumluluğun yerine getirilmesi sürecinde önemli faktörlerden biri de ilaç sektörüdür. 

Bilimsel yenilikler, sosyal güvenliğin kapsamının genişlemesi, genetik çalışmalar ve dünya 

nüfusundaki artış nedeniyle ilaç sektörü sürekli büyümektedir. Yüksek AR-GE maliyetlerine 

sahip küresel bir endüstri olan ilaç sektörünün alıcısı ve denetçisi de büyük oranda 

devletlerdir. Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkelerin 2014’de 1,23 trilyon $ 

olan toplam yıllık ilaç harcamalarının %6,9 artarak 2018’de 1,61 trilyon $ çıkması 

beklenmektedir. Ülkeler rasyonel ilaç politikaları ile hem ilaç endüstrisinin gelişimini hem de 

kaliteli ve etkin ilacın en iyi ve en ekonomik şartlarla hastaya ulaşımını sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Bir yandan yeni ilaçların keşfi, diğer yandan uzayan yaşam süresinin kaliteli 

bir yaşama döndürülebilmesi, küresel ekonominin yoğun rekabet koşulları, artan devlet 

müdahalesi ve denetimi ilaç sektörünü zorlamaktadır. İlaç sektörü istihdamı içinde önemli bir 

bölümü oluşturan tıbbi mümessiller ise ilaç firmalarının doktor ve eczacılarla bağlantılarını 

sağlayan en önemli halka durumundadırlar. İlaç reklamlarının yasak olduğu ülkemizde 

mümessiller, doktor ve eczacılara ilaçları tanıtmak ve pazarlamak görevini üstlenmişlerdir. 

Sektör içinde yaşanan rekabetin, hekim-eczacı-tıbbi mümessil ilişkilerinin biçiminin ve 

sertifika zorunluluğu vb. uygulamaların ise tıbbi mümessiller üzerindeki baskıyı artırdığı, etik 

ikilemler yaşamalarına neden olduğu ve motivasyonlarının olumsuz etkilendiği 

düşünülmektedir. Bu araştırmada tıbbi mümessillerin ilaç sektörüne, mesleki imajlarına ve 

çalışma koşullarına yönelik değerlendirmelerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Önem: 

Türkiye’de 2003’te başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile birlikte ilaç sektöründe de 

önemli yenilikler yapılmıştır. 2004 yılında ilaçta “Referans Fiyat” uygulamasına geçilmiştir. 

2010 yılında İlaç Takip Sistemi uygulamaya koyulmuş ve 2011 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu kurulmuştur. Bu uygulamaların yanında tıbbi mümessiller için de 2012’de 

sertifika zorunluluğu getirilmiştir. Referans Fiyat uygulaması ve İlaç Takip Sistemi; sektörün 

kar marjını azaltırken, firmalar ve tıbbi mümessiller arasındaki rekabeti şiddetlendirmiş, etik 

dışı davranışlara yönelimi artırmıştır. Çolak, Biberoğlu, Karakan ve Kısa (2000) 

çalışmalarında doktorların %63.9’unun promosyonlardan etkilendiğini belirtmektedirler. 
Akdağ’ın (2003) belirttiğine göre promosyonlar doktorların ilaç tercihinde birinci derecede 

önemli faktör olmaktadır. Çalıkoğlu’nun (2006) çalışmasında ise hekimlerin %61.2’si reçete 

yazımında promosyonlardan etkilendiğini ifade etmektedir. Başbakanlık Kamu Görevlileri 



 

394 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

Etik Kurulu’nun 2009 yılında yaptığı “Sağlık Hizmetleri ve Etik” başlıklı araştırmasına göre 

doktorların %69’u, eczacıların %68’i, tıbbi mümessillerin ise %58’i “Mesleki kazanç elde 

ediş yöntemlerimizde etik dışı yanlar var” demektedir. Sezgin (2013) tıbbi mümessillerin işsiz 

kalma korkularının, firmalarından gördükleri satış baskısının, prim almak için satma 

duygusunun, eczanelerin karlı ürünleri öncelikli satma çabalarının, Sağlık Bakanlığı'nın geri 

ödeme listesinde yaptığı düzenlemelerin ve fiyat endekslemesinin sektöre yön verdiğini 

belirtmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar tıbbi mümessillere yönelik yeterli çalışmanın 

olmadığını göstermektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada ilaç sektöründeki rekabetin 

boyutu, hekim-eczacı-tıbbi mümessil ilişkileri, tıbbi mümessillerin mesleğe bakış açısı 

derinlemesine incelenerek literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma alana katkı 

sağlamasının yanı sıra alandaki önemli bir boşluğa dikkat çekmesi açısından da önem 

taşımaktadır. Ayrıca bu alanda yapılacak çalışmalara yön vermesi ve muhtemel çalışma 

alanlarını göstermesi açısından önem taşımaktadır.  

Araştırma Yöntemi:  

Bu araştırmada, ilaç sektöründeki rekabetin boyutuna, hekim-eczacı-tıbbi mümessil 

ilişkilerine, tıbbi mümessillerin mesleğe bakış açısına yönelik katılımcıların algılamalarını, 

düşüncelerini ve deneyimlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak, katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek bilgi almaya olanak sağlayan 

derinlemesine mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma örnekleminin tespitinde amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler 

için katılımcılardan randevu alınırken görüşülecek konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. 

Böylece katılımcıların, araştırılan konuyla ilgili önceden hazırlık yapmaları önlenmiş, mevcut 

farkındalık düzeylerinin hazırlıksız olarak gerçek durumu yansıtması amaçlanmıştır. 

Görüşmeler, katılımcıların rahat olmaları açısından, çalışma ortamları dışında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulmuş, 

sorular açık uçlu olarak, katılımcının kısa cevap vermesini engelleyici soruların yer almasına 

özen gösterilmiştir. Soru formunun oluşturulmasında uzman görüşünden ve alandan gelen 

kişilerin bilgilerinden yararlanılmıştır. Görüşmeler her bir katılımcı için yaklaşık 30 dakika 

sürmüş, not almanın veri kaybına neden olacağı düşüncesiyle görüşmeler kamerayla kayıt 

altına alınmıştır. Görüntüler sonra araştırmacılar tarafından deşifre edilerek araştırmanın veri 

seti oluşturulmuştur. Veri seti Maxqda paket programına aktarılarak; ana kategoriler, temalar 

ve alt temalar belirlenerek kodlamalar yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin 

analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknikte, görüşme formunda yer 

alan sorular dikkate alınarak katılımcıların görüşleri, yer yer doğrudan alıntılar verilerek 

sınıflandırılmıştır. Verilerin sunumunda, alıntı seçimi için çarpıcılık (farklı görüş), 

açıklayıcılık (temaya uygunluk), çeşitlilik ve uç örnekler ölçütleri dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenilirlik = 

Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) X 100 şeklinde önerdiği güvenilirlik formülü 

kullanılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda kodlayıcılar arasındaki uyuşma oranının .79 

çıkması bu çalışma için güvenilir kabul edilmiştir. 

Bulgular:  

Araştırmada katılımcılarla yüzyüze gerçekleşen görüşmeler sonucunda ve elde edilen 

görüşme verilerinin detaylı değerlendirilmesiyle ulaşılan bulgular şu şekilde özetlenebilir:  

 Orijinal-jenerik ilaç ayrımının azalması nedeniyle ilaç firmalarının Ar-Ge’den çok 

tanıtıma ve satış artırıcı faaliyetlere odaklandığı,  



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

395 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

 Rakip firmaların birbirlerinin satış istatistiklerini haftalık takip ettiği ve bununda tıbbi 

mümessiller üzerinde performans baskısı yarattığı, 

 Mesleğe yönelik belirli iş tanımlarının ve standartların olmadığı, azalan kar marjları 

nedeniyle firmaların artık düşük ücretle sertifikasız ve niteliksiz çalışanları istihdam 

ettiği,  

 Hekim-tıbbi mümessil görüşmelerine yönelik gelişmiş ülkelerdeki düzenlemelerin 

eksikliği, 

 Hekimlerin performans baskısı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hastaların ilaç 

kullanmadan iyileşmeyeceğine yönelik olumsuz algıları nedeniyle hasta ile konuşup 

ilaç kullanmaya gerek olmadığına ikna etmek yerine ilaç reçete ettikleri ve bu 

durumun ülkenin ilaç harcamalarını artırdığı, 

 Performanslarının sürdürülebilirliğinin, kişisel satış başarılarının yanında hekimlerin 

reçetelerine (asistan hekimlerin hocalarının izni dışında ilaç reçete edememeleri vb.), 

eczacıların tutumlarına, devletin jenerik ilaçlara yönelik politikalarına bağlı olduğu, 

 Tıbbi ürün tanıtımının online olmasının mümkün olmadığı, yüz yüze ilişkilerle 

tanıtımın etkili olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Sonuç:  

Tıbbi mümessillerle yapılan yüzyüze görüşmelere bağlı olarak araştırmada elde edilen 

sonuçlar şu şekilde listelenebilir: 

 Tıbbi mümessillerin mesleki tanımları yapılmalı, çalışma koşulları ve standartları 

öncelikle belirlenmelidir.  

 Hekim-tıbbi mümessil görüşmelerinin daha profesyonel düzeyde yapılması 

sağlanmalıdır.  

 Hastalar akılcı ilaç kullanmaları konusunda bilinçlendirilmelidir.  

 Devletin ilaçların maliyet-etkinlik analizi yaparak ilaç geri ödeme listesini 

düzenlemesi gerekmektedir.  

 Eczanelerin hekimin reçete ettiği ilaçlar yerine kar marjı yüksek jenerik ilaçları tercih 

etmelerinin önlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Elde edilen bu sonuçlar gelecekte yapılması muhtemel araştırmalar için de araştırmacılara yön 

vermesi açısından ve araştırılabilecek konuları göstermesiyle önem taşımaktadır. 
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Acil Serviste Yalın Yönetim Uygulamasının Tespiti 
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Amaç: Bu çalışmada, yalın yönetim faktörlerinin sağlık kurumlarında uygulanabilirliğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, yalın yönetim faktörlerinin hastane acil servisinde 

uygulanabilirliğine yönelik gözlem ve birebir görüşme yapılarak değerlendirme yapılmıştır. 

Önem:  Sağlık işletmelerinde, işletme varlığının sürdürülebilirliğini tehdit edecek boyutta 

artan maliyetler ve müşteri/hasta beklentilerinin değişiklik göstermesi, kurum ve kuruluşların 

farklılaşma stratejileri geliştirmelerini ve maliyet yönetimine önem vermelerini zorunlu 

kılmaktadır.  

Yalın yönetim, işletmelerin planlama, organize etme, yürütme, koordinasyon, kontrol 

süreçlerinin tümünde sadeleşmeyi ve öz yeteneklere odaklanmayı temel alan bir yönetim 

felsefesidir. Yalın yönetimin amacı, yönetim ve üretim süreçlerini tüm israflardan arındırarak 

etkin maliyet kontrolü sağlamak (Tikici vd, 2006, s.21-22) ve temel yeteneklere odaklanarak 

alanda uzmanlaşmaktır. Yalın yönetimde ‘Sınıflandırma, Sıralama, Silme, Standartlaştırma, 

Sürdürme’ aşamalarından oluşan 5S yöntemi kullanılmaktadır. Güleryüz (2012), Sakarya 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirdiği çalışmasında 5S yöntemi ile 

israf faktörleri tespit edilerek ortadan kaldırılmış ve yalın yönetim sistemine uygun bir 

randevu sistemi kurulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre, yalın yönetim 

faktörleri kullanılarak oluşturulan yeni sistem ile bakılan hasta sayısının %20,73 oranında 

artığı saptanmıştır (Güleryüz, 2012, s. 81). Yalın yönetime yönelik yapılan benzer 

çalışmalarda, bu yöntemin uygulanmasıyla sağlık kurumlarında israfın azaltıldığı, 

üretilen/yaratılan değerin arttırıldığı görülmüştür (Efe ve Engin, 2012, s. 79-107; Aytaç, 2009, 

s. 57-61).  

Araştırma Yöntemi: Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servis Birimi’ni kapsayan bu 

çalışmada üç farklı veri toplama yönteminden yararlanılmıştır.  Çalışmanın ilk aşamasında, 

yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak acil servise son 1 yıllık dönemde (2015) yapılan 

başvuru bilgileri ile birimin iş süreçleri konusunda bilgi alınmıştır. Çalışmanın ikinci 

aşamasında, gözlem tekniğiyle süreçlerin işleyişi ve bir işlemin yapılış süresi tespit edilerek 

acil servis biriminde sürece değer katmayan faaliyetler belirlenmiştir. Aynı şekilde gözlem 

yöntemiyle acil servise başvuru nedeni olan vakalar incelenmiş ve vakaya değer katmayan 

(israf) faaliyetler belirlenmiştir. Araştırma sonunda tespit edilen israfa yönelik faaliyetlerin 

nedenleri belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

Bulgular: Bu çalışmada Gümüşhane Devlet Hastanesinde gözlem yapılmış ve bu gözlem 

sonucunda bazı israf kaynakları tespit edilmiştir. Tespit edilen ve yalın yönetim ihtiyacı 

doğuran durumlar aşağıda açıklanmaktadır. 

Kayıt Esnasında Bekleme: Acil servise yapılan başvuruların sayısında mesai saatleri dışında kalan 

zamanlarda artış yaşanmaktadır. Hastanenin acil servis hasta kayıt biriminde, tek personelin bulunması 

nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bu saatlerde hastalar beklemek zorunda kalabilmektedir. Bu 

problemin önüne geçilmesi için kapasitenin ve hasta kayıt birimi personel sayısının artırılması faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, eğitimlere daha çok önem verilerek Hastane Bilgi Yönetim 

Sisteminin (HBYS) bütün hastane personeli tarafından kullanılabilmesinin sağlanması israfın 

önlenmesine katkıda bulunabilir. 

Muayene Öncesi Bekleme: Sağlık literatüründe "triaj" olarak tanımlanan, hastaların önem/aciliyet 

derecesine göre sınıflandırılması yöntemi, acil servisin işleyişi bakımından hayati öneme sahiptir (Efe 
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ve Engin, 2012, s.89). Acil servis birimlerinde hastalara müdahaleyi kolaylaştıran ve mümkün olan en 

kısa sürede en çok hastaya yardımcı olmak için triaj alanları belirlenmektedir. Triaj alanları, hastaların 

sağlık durumları ve bilinç düzeylerine göre ayrı alanlar şeklinde, yeşil (yürüyebilen yaralılar), kırmızı 

(acil), sarı (geciktirilebilir) ve siyah (ölü) olarak adlandırılmaktadır (Oktay, 2002, s138). Çalışmanın 

yapıldığı acil serviste triaj alanlarının standartları tam olarak karşılayamadığı ve verimli şekilde 

kullanılmadığı saptanmıştır. Bunun sonucu olarak triaj alanları, hasta yakınları ve sağlık problemine 

uygun triaj alanında bulunmayan hastalar tarafından gereksiz yere işgal edilmektedir. Ayrıca tanı, 

tedavi ve kontrol işlemleri aynı triaj alanında yapıldığından, hastaların muayene öncesi bekleme 

sürelerinin uzadığı tespit edilmiştir.  

Röntgen Öncesi Bekleme: Muayene sonrası, hekim tarafından röntgen vb. tetkikler istenen  yaşlı, 

engelli ya da yürüme problemi olan hastalar,  personel eksikliğinden dolayı kendi imkânları ile 

tetkikleri yaptırmak zorunda kalmaktadır. Acil röntgen biriminde, sadece bir teknisyenin/teknikerin 

bulunması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Ayrıca hastanede tam otomasyon sistemine geçilmemiş 

olması hasta kayıt, tetkik istemi gibi işlemlerin her birimde tekrarlanmasına neden olmaktadır. Bu 

sebeplerden dolayı hastaların teşhis ve tedavi süresinin uzadığı belirlenmiştir.  

Tetkiklerin Değerlendirilmesi İçin Bekleme: Hastalar tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi 

için ikinci kez muayene odasına başvurduğunda mevcut muayene sırasından dolayı 

beklemekte, tetkik sonucu gösterecek hastaların doktorla görüşmesi de muayene olmak için 

bekleyen hastaların bekleme süresini arttırmaktadır. 

 

Tablo 1: Vaka Parmak Ampütasyonu İşlem Süreleri 
 

Kayıt Saati 
Tahmini  

Muayene Saati 
Muayene Saati 

18:24 18:29 18:20 

 

Cerrahi Müdahale/Pansuman Bekleme Süresi 
Uzman 

Hekim Muayenesi 

18:25 17 Dakika 18:42 

 

Bekleme Süresi 
Cerrahi 

Müdahale/Pansuman 
İşlem Süresi 

17 Dakika 19:01 16 Dakika 

 

Sonuç: Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil servisinde yalın yönetimin kullanımıyla ilgili 

yapılan bu çalışmada, hastanede yalınlığın sağlanması amacıyla kullanılması gereken triaj 

sisteminin uygulanmasında çeşitli problemler tespit edilmiştir. Bu problemlerin başında triaj 

alanlarının uygun koşulları sağlamaması ve uygulamada yaşanan aksaklıklar yer almaktadır. 

Triaj işlemi, acil servisin fiziki açıdan yetersiz olması ve sağlık personeli sayısında sıkıntı 

yaşanması nedeniyle kayıt-kabul birim personeli tarafından hasta şikayeti ve genel görünüme 

(yürüme durumu, kanama olup olmaması vb.) göre yapılmaktadır. Hastaların sağlık 

durumlarının değerlendirilmesinin sağlık personeli tarafından yapılmaması triajda yanlışlık 

yapma ihtimalini yükseltmektedir. Bu sorun, acil servis biriminin triaj alanlarının uygun 

şartlarda yapılmasına olanak verecek şekilde genişletilmesi ve yeterli sağlık personeli 

bulundurulmasıyla çözülebileceği düşünülmektedir. Ayrıca hastanenin tam otomasyona 

geçmesi,  yeterli sağlık personelinin bulundurulması ve triajın sağlık personeli tarafından ön 

incelemeyle yapılması yalın yönetimin uygulanmasının yolunu açabilir. Bu şekilde israfın 

azaltılması ve birimin etkinliğinin arttırılması mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
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Amaç: Hastanelerin çalışma şartları açısından en yorucu birimlerden biri olan acil servislerin 

en büyük özelliği kesintisiz hizmet vermeleridir. Acil serviste sunulan acil sağlık hizmetini 

ihtiyacı olan hastalara en kısa süre içinde vermek ve en acil olana öncelik tanımak esastır. 

Triyaj, acil servislerde uygulanan hasta sınıflandırılmasında aciliyet önceliği belirlemede 

kullanılan bir yöntemdir. Acil servis triyajının temel amacı acil bakım ve tedavi gerektiren 

hastaları tespit etmek, bekleyemeyecek hastaları tanılamak, acil servise başvuran hastalara 

kısa bir değerlendirme uygulamak, başvuran hastalara uygun önem sırasını belirlemek, 

hastaların tıbbı bakım alacağı alanı belirlemektir. Çalışmanın amacı, devlet hastanesi acil 

servisinde uygulanan triyaj sistemini değerlendirmektir. 

Önem: Acil servisin sağlık hizmetleri sunum sürecindeki yeri başvuran hastaların aciliyeti 

açısından diğer kliniklere göre farklıdır. Acil servislerdeki sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini 

ve etkinliğini artıran uygulamalardan biri de triyajdır. 200 yataklı bir kamu hastanesi, acil 

servis personel sayısındaki yetersizlikler, ileri tetkik amacıyla hastaların 1,5 saat uzaklıktaki 

sağlık merkezine ulaşması gerekliliği değerlendirildiğinde araştırmanın yapıldığı kamu 

hastanesi acil servisindeki triyaj etkinliği ön plana çıkmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma 01.01.2015-31.01.2015 tarihleri arasında Gümüşhane Devlet 

Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastaların bilgisayar tabanlı hasta kayıtlarından yapılmış 

retrospektif tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma izni kamu hastane birliği genel 

sekreterlikten alınmış ve verilerin toplanmasında Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde kullanılan 

yazılım programından yararlanılmıştır. Gümüşhane Devlet Hastanesi 200 yataklı bir 

hastanedir. Acil Serviste güvenlik, polis noktası, bekleme salonu, hasta kabul, triyaj, 1 adet 

yeşil oda, 1 adet sarı oda, 1 adet travma odası, 1 adet resüsitasyon odası, 1 adet müşahede 

odası, 1 adet çocuk muayene odası, 1 adet pansuman alçı odası, hemşire ve doktor odası 

bulunmaktadır. Ocak ayında acil serviste 3 acil tıp uzmanı, 5 pratisyen çalışmıştır. Hekim dışı 

sağlık personeli nöbet listesi Sevk/ Triyaj/ 112/ Enjeksiyon – Sarı Oda – Travma/ 

Resüsitasyon/ Cerrahi müdahale/ Mavi Kod olarak gruplandırılarak yapılmıştır. 

Sevk/Triyaj/112/Enjeksiyon ekibi toplam 10 kişidir, ATT ve hemşirelerden oluşmaktadır. Sarı 

Oda toplam 14 kişilik bir ekiptir, ATT ve hemşirelerden oluşmaktadır. Travma/Resüsitasyon/ 

Cerrahi Müdahale ekibi sağlık memurları ve hemşirelerden oluşmakta olup 8 kişilik bir 

ekiptir. 

Bulgular: 01.01.2015-31.01.2015 tarihleri arasında acil servise 8123 hasta başvuru yapmış, 

yapılan başvurulardan başvuru yaptıktan sonra muayene olmaktan vazgeçen 88 kişi nedeniyle 

acil serviste muayene olan hasta sayısı 8035 olarak belirlenmiştir. 24 saat kesintisiz hizmet 

sunan acil servise 08-16 (%50.2) saatleri arasında yapılan başvuruların zaman diliminde 

poliklinik, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinin çalışmasına rağmen acil servise 

başvuru diğer saatlere göre daha fazla yapılmıştır. Kırmızı Alan II  ve Sarı Alan II’ nin 

dışında kalan diğer triyaj alanlarında en fazla başvuru  yeşil alan (%51), sarı alan I (%62), sarı 

alan II (%48), kırmızı alan I (%80) 8-16 saatleri arasında yapılmıştır. Gruplandırılmayan 331 

başvuru ambulans sevk kayıtlarını ve acil servise başvuru yapıldıktan sonra hekimin sözel 

olarak poliklinik yönlendirmelerini içermektedir. Acil servise yapılan başvuruların ICD 
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kodlaması değerlendirildiğinde en fazla hastanın tanımlandığı hastalık kodları yeşil alanda 

akut üst solunum yolu hastalığı, sarı alan I ve II’de üst solunum yolu enfeksiyonu, kırmızı 

alan I’de trafik kazası olarak tanımlanmıştır. Yeşil alan ayaktan poliklinik hizmetlerini 

içerdiği için yatış, konsültasyon ve sevk bu alanda bulunmamaktadır. Acil servis sarı alan I 

tanısı konulan 95 hastaya konsültasyon istenmiştir. Konsültasyon sonuçlarına göre 96 

hastanın 52’sine klinik yatış kararı, 9’una sevk kararı verilmiş, 35 hastaya taburculuk 

sonrasında poliklinik kontrolü önerilmiştir. Konsültasyon istenen sarı alan II tanısı konulan 

hasta sayısı 185, konsültasyon sayısı 204’dür. Konsültasyon sonrası 91 hasta için yatış, 11 

hasta için sevk kararı alınmıştır. Kırmızı Alan I olarak değerlendirilen 5 hastanın 4’ü 

önerilerle taburcu edilmiş, 1’ine kardiyoloji konsültasyonu sonrası kliniğe yatışı yapılmıştır. 

Kırmızı Alan II olarak kategorilendirilen 19 hastanın 15’i taburcu edilmiş, 1’i ilgili kliniğe 

yatırılmış, 1’i sevk edilmiş diğer 2’si ise acil serviste ex olmuştur. Acil servis sarı alan I 

hastalarının %97 si taburcu, %2’ si klinik yatışı, %1’i ise sevkle sonuçlanmıştır. 2 hasta 

konsültasyon istenmeden acil hekimi tarafından sevk edilmiştir.   % 31 ‘le en fazla 

konsültasyon kardiyolojiden istenmiştir. En fazla yatış %31 ile kardiyoloji kliniğine 

yapılmıştır.  

Sonuç: Araştırmada acil servise başvurunun en fazla mesai saatleri içerisinde yapıldığı bu 

durum da acil servis hizmetlerinde aksamalara ya da gerçek aciliyeti olan hastaların 

belirlenmesine engel olmaktadır. Acil servise başvuran hastalarda en fazla karşılaşılan tanı üst 

solunum yolu enfeksiyonu olup bu tür mevsimsel hastalıklara yönelik hastaları acil servis 

dışında diğer birimlere yönlendirecek yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Üst solunum yolu 

hastalıklarının acil servislere sık başvuru nedeni olması hastaların aile hekimleri veya toplum 

sağlığı merkezleri yerine acil servisleri tercih etmeleri olarak değerlendirilmiştir. Uzman 

işgücü ve teknik donanım yetersizliği nedeniyle hastaların çoğunlukla Trabzon’a sevk edildiği 

belirlenmiştir. Araştırma sürecinde yapılan gözlemlere göre triyajın yapısal sorunlara bağlı 

olarak amacına uygun olarak yapılamadığı, faturalandırmaya yansıyan değerlendirmenin 

varlığı söz konusudur.  
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Amaç: Acil olmayan hastaların acil servise başvuru nedenlerinin tespit edilmesi ve edinilen 

bilgilerle sağlık hizmetlerinin ileriye yönelik yapılanmasına katkıda bulunmaktır. 

Önem: Acil olmayan hastaların acil servislere başvuruları, sağlık durumu daha ciddi olan 

hastalara gerekli müdahalelerin gecikmesine, personelde verim düşüklüğüne, sağlık personeli 

ve hasta-hasta yakınları ilişkisinin kötüleşmesine, çatışma ve güvenlik problemlerine neden 

olmaktadır. Araştırma, Türkiye’de yüksek olan acile başvuru nedenlerine yönelik 

değerlendirme yapılması ve çözüme yönelik uygulamalara katkıda bulunulması açısından 

önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma 06.03.2014-06.07.2014 tarihleri arasında Şırnak Devlet 

Hastanesi acil servisine başvuran ve yeşil alan kodu alan hastalar arasında anket yöntemiyle 

yapılmıştır. Bu dört aylık dönem içerisinde acil servise toplam 49.844 hasta başvurmuş olup, 

1715’i yeşil alan kodu almıştır. Yeşil alan kodu alan hastalardan ankete katılmayı kabul eden 

302 gönüllü hastaya anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiş olup, verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemler olarak frekans ve yüzde oran kullanılmıştır. Niteliksel gruplu değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ki-kare analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların cinsiyete göre dağılımı %53,0’ı kadın, %47,0’ı 

erkek olarak saptanmıştır. Acil servise başvuran hastaların yaş gruplarına göre yüzdeleri 

incelendiğinde çoğunluğu genç yaş grubunun oluşturduğu tespit edilmiştir (20 yaş ve altı 

%38,1, 20-29 yaş arası % 37,1). Acil servise başvuran hastaların medeni durumuna göre 

%60,6’sı bekar, %39,4’ü evli olarak dağılmaktadır. Çalışma durumu incelendiğinde 

çoğunluğu öğrencilerin (%29,8) ve ev hanımlarının (%24,2) oluşturduğu belirlenmiştir. 

Hastaların yalnızca %1,0’ının herhangi bir sağlık güvencesinin olmadığı; %89,1 ile en fazla il 

merkezinden başvurduğu; %15,2‟si tanısı konulmuş kronik bir hastalığı olduğu; kronik 

hastalık tanısı olanların, %28,3 ile, en fazla hipertansiyon tanısı almış olduğu belirlenmiştir. 

Hastaların %99,3’ünün sürekli tekrarlayan bir hastalığı olmadığı saptanmıştır. 

Acil servise başvuru şikayetlerine göre incelendiğinde; 302 hastadan 110‟u (%36,4) herhangi 

bir şikayeti olmadığı; %11,6’sının boğaz ağrısı, %10,6’sının baş ağrısı, %9,6’sının gebelik ve 

kadın hastalıkları ve %8,6’sının karın ağrısı nedeniyle başvurdukları gözlemlenmiştir. 

Hastaların acil servise başvurmalarında etken olan nedenlere göre incelediğinde, işlerini kısa 

sürede halletmek için başvuranların oranı %26,8, polikliniğe sıra bulamadığı için 

başvuranların oranı %21,9, hangi polikliniğe gideceğini bilmeyenlerin oranı %20,9, 

laboratuvar imkanlarından faydalanmak için başvuranların oranı %14,6, muayene ücreti 

alınmadığı için başvuranların oranı %6,6 ve rapor almak için başvuranların oranı ise %6,0 

olarak saptanmıştır. 

Acile başvuru nedenleri ve yaş grupları ilişkisi incelendiğinde genç yaş grubunun acil servise 

başvurularının çoğunlukla herhangi bir sağlık sorunu dışındaki nedenlerden kaynaklandığı 

saptanmıştır (Laboratuvar imkanlarından kolayca faydalanmak için başvuranların %26,1‟i 20 
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yaş ve altı, işlerini kısa zamanda halletmek için başvuranların %26,8‟i 20-29 yaş arası, 

acilden rapor almak için başvuranların %11,3‟ü 20 yaş ve altı). 

Yeşil kod alan (acil olmayan) bu hastaların %38,4’ü şikayetlerinin acil olmadığını kabul 

etmektedirler. Hastalar, kendilerine en yakın sağlık kuruluşunun %34,7 ile hastane, %34,8 ile 

aile hekimliği, %1,3 ile sağlık evi olduğunu ifade etmişlerdir. Son bir yıl içerisinde acil 

servise gelme sıklığına göre 4 kez ve üzeri %33,8, 3 kez %21,2, 2 kez %26,5 ve ilk kez 

gelenlerin de %18,5 olduğu saptanmıştır. Hastaların aile hekimlerini bilme durumu 

incelendiğinde %77,2‟si aile hekimlerini bilmediğini belirtmiştir. 

Okuryazar olmayanların %31,5’i; okuryazar olanların %10,0’u; ilkokul mezunu olanların 

%19,0; ortaokul mezunu olanların %19,2; lise mezunu olanların %28,6; lisans mezun 

olanların %23,3’ünün aile hekimini bildikleri görülmektedir. Aile hekimi bilme durumu ile 

eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Okuryazar olmayanların %13,0’ı; okuryazar olanların %10,0’u; ilkokul mezunu olanların 

%8,6’sı; ortaokul mezunu olanların %17,9’u; lise mezunu olanların %30,6’sı; lisans mezun 

olanların  %60,5’inin hangi durumlarda başvurulacağını bildikleri görülmektedir. Hangi 

durumlarda acil servise başvurulması gerektiğini bilme ile eğitim düzeyi arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur. 

Yaşı 20 yaş ve altı olanların %0,9’u; yaşı 20-29 yaş arası olanların (%13,4’ü; yaşı 30-39 yaş 

arası olanların %10,8’inin; yaşı 40-49 yaş arası olanların %5,0’ının acil alanlarını bildikleri 

görülmektedir. Yaşı 50 yaş ve üzeri olanların ise hiçbirinin acil alanlarını bilmediği 

görülmektedir. Acil alanlarını bilme durumu ile yaş arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Yaşı 20 yaş ve altı olanların %20,0’ının; yaşı 20-29 yaş arası olanların %26,8’inin; yaşı 30-39 

yaş arası olanların %16’sının; yaşı 40-49 yaş arası olanların %30,0’ının; yaşı 50 yaş ve üzeri 

olanların %22,2’sinin kendi aile hekimlerini bildikleri görülmektedir. Aile hekimi bilme 

durumu ile yaş arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Sonuç: Çalışma kapsamındaki 302 hastanın 110’unun (%36,4) herhangi bir şikayeti olmadığı 

halde acil servise başvurmaları, %28,1’inin işlerini kısa sürede halletmek için acil servise 

başvurmaları gibi bulgular acil servisin gerektiği gibi kullanılmadığının açık göstergesidir. 

Acil olmadığı halde acile başvuruların büyük çoğunluğunda gündelik pratik nedenlerin etkili 

olduğu görülmektedir. Önemli bir diğer faktör ise acil hizmetleri kullanmadaki bilgisizliktir. 

Hastaların %20,9’unun gitmeleri gereken polikliniği bilmedikleri sebebiyle acil servise 

başvurmaları yine sağlık eğitimi eksikliğinin bir sonucudur. Çok yüksek bir oranda (%77,2) 

bu hastalar acil durumun ne olduğunu ve birinci basamak hizmetleri sunan kendi aile 

hekimlerini de bilmemektedir. Aile hekimini bilmeme durumunun yüksek oranda olması ve 

bunun eğitim düzeyiyle ilişkisinin olmaması, aile hekimliği kurumunun yurttaşlarla henüz 

yeterli ilişki kurmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir.  

Bu veriler değerlendirildiğinde: toplumun, acil hizmetler ve acil servislere başvuru kriterleri 

hakkında bilgilendirilmesi, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği hakkında 

farkındalıklarının ve bilgilerinin arttırılması, aile sağlığı merkezleri ve hekimlerinin 

kapsamdaki nüfusuna gerek verdikleri hizmetler, sevk ve laboratuar olanakları hakkında aktif 

bilgilendirmede bulunması gerekmektedir. 
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Amaç: İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliğine ait bir hastanenin acil 

laboratuvarına gönderilen örneklerin preanalitik evrede (analiz öncesi) reddedilmesine neden 

olan faktörlerin risk yönetimi açısından incelenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin 

belirlenmesidir.  

Önem: Risk; tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek 

sonucun ciddiyet derecesidir. Bugün artık hayatın hemen her alanında, geçmişte olduğu gibi 

olay olup bittikten sonra harekete gecen tutumlar (reaktif ) terk edilmekte; olay olmadan önce 

risk değerlendirmesi yaparak, önlem alan anlayış (proaktif) bicimi yaygınlaşmaktadır. Yapılan 

her işte tehlike ve her tehlikenin de bir riski vardır. Ancak akılda kalması gereken; tehlike her 

zaman vardır ve yapılan işin veya gündelik hayatın bir parçasıdır (Hammerling, 2012 ve 

Mendes ve ark., 2013). Risk yönetimi riskin tanımlanması, değerlendirilmesi ve 

hesaplanması, alternatif risk düzeltme araçları arasında seçim yapılması, seçilen alternatifin 

uygulanması, değerlendirme ve kontrol aşamalarından oluşur. Risk değerlendirmesinin asıl 

amacı personelin ve toplumun güvenliğini sağlamaktır ve bunu sürdürmektir. Hastaneler 

birçok risk etkenini içinde barındıran sağlık kurumlarıdır. Aynı zamanda sağlık kuruluşu 

çalışanlarının birçok faaliyeti de risk içermektedir. Risk yönetim süreci ise sağlık kuruluşu 

bünyesindeki mevcut ya da ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve bu tehlikelerin ortaya 

çıkarabileceği risklerin proaktif bir yaklaşımla önlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini 

içerir (Hisar 2013). Sağlık kurum/kuruluşları risk faktörlerini dikkate almadıkları takdirde 

hasta haklarının ihlali, etik, hukuki gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu bağlamda 

ele alındığında acil servislerden gelen kan örneklerinin uygun koşullarda gönderilmemesi 

hasta güvenliğini tehdit edebilen kritik sonuçlara neden olmakla birlikte maliyeti de 

arttırmaktadır. Bu durum, özellikle laboratuvar test sonuçlarına dayanan yatış, taburcu ve 

tedavi gibi işlemlerde önemli kararların verilmesinde etkilidir (Küme ve ark., 2009). Bu 

sonuçlar zaman, maliyet, kalite gibi faktörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü hasta 

örneklerinin çalışılması oldukça kompleks bir süreç olup multidisipliner bir yaklaşım 

gerektirir. Laboratuvar süreci temel olarak analiz öncesi evre (preanalitik evre), analiz evresi 

(analitik evre) analiz sonrası evre (postanalitik evre) olmak üzere 3 kısımdan oluşur.  

Preanalitik değişkenler analiz öncesi evrede test sonuçlarını etkileyebilen faktörlerdir. 

Preanalitik değişkenler; kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen faktörler olarak 

sınıflandırılabilir (Sönmez, 2013). Preanalitik evre, hasta isteklerinin yapılması, kimlik 

bilgilerinin doğrulanması, örneklerin toplanması ve laboratuvara uygun koşullarda 

transportunu içerir. Hataların en çok görüldüğü evredir. Bu evredeki aşamaların büyük 

kısmının gerçekleştirilmesi ve kontrolü laboratuvar personelinin sorumluğunda değildir. 

Hatalar genellikle çalışanların yoğun iş yükü nedeniyle dikkatsizlikten, moral ve motivasyon 

eksikliğinden, bilgi yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  Bu evrede görülebilen başlıca 

hataları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:  hatalı test istekleri, hatalı kimlik bilgileri 
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tanımlanması, uygun olmayan malzeme kullanılması (tüp, iğne ucu), uzun süreli turnike 

uygulamaları, yetersiz miktardaki örnek, hemoliz, IV infüzyon giden damardan alınan 

örnekler, açlık- tokluk durumu, uygun olmayan zamanlarda alınan örnekler, uygun olmayan 

koşullarda laboratuvara transport edilen örneklerdir. Yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı 

gibi, laboratuvar test sonuçlarındaki beklenmeyen sonuçlarının birçoğu; laboratuvar test 

prosedüründen değil, yukarıda da belirtildiği gibi diğer dış faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca hasta yaşı, cinsiyeti, demografik özellikleri gibi faktörler de laboratuvar sonuçlarını 

etkilemektedir.  

Araştırma Yöntemi: İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliğine ait bir hastanenin 

acil laboratuvarında 2014 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında reddedilen örneklere ait bilgiler 

hastane otomasyon programından elde edilmiş olup, derlenerek risk yönetimi açısından 

irdelenmiştir. Kayıtlarda yer alan hasta isimleri, hasta mahremiyeti göz önüne alınarak 

kodlandırılmıştır. Kan örnekleri laboratuvarda iade nedenlerine göre gruplandırılmış ve yüzde 

oranları hesaplanarak gerekçeleri ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Acil servislerden gelen tüm iade nedenleri göz önüne alındığında 3 aylık sürede 

toplam 113.304 örnek çalışılmış, bunlardan 1370 örnek laboratuvar tarafından reddedilmiştir. 

Reddedilen örneklerin nedenlerine bakıldığında 762’si (%56) pıhtılı, 290’ı (%21) hemolizli, 

231’i (%17) yetersiz, 23’ü (%2) seçilen tetkik için uygunsuz örnek, 22’si (%2) yanlış tüpe 

örnek alımı, 18’i (%2) makraskobik hematüri ve 22’si (%2) diğer iade numuneleri (yanlış 

tetkik kodlama, lipemik ve uygun saatte alınmamış numune) oluşturmaktadır. Bu veriler 

dikkate alındığında ret oranı % 1,21’dir.  

Sonuç: Acil servislerden alınan hasta kanlarının belirlenen standartlar doğrultusunda olması 

gerekmektedir. Risklerin değerlendirilmesi ve söz konusu risklerin kontrolünün sağlanması 

için alınması gereken önlemlerin standartlar doğrultusunda planlanması ve uygulanması 

gerekmektedir. Çalışma ortamlarının özellikleri dikkate alınarak bölümlere özgü risk 

değerlendirmelerinin yapılması ve gerekli eylem planlarının düzenlenerek hayata geçirilmesi 

önemlidir. Hastanelerde risk haritalarının çıkarılması ve bunun sonucunda yapılan 

iyileştirmeler hasta güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Son dönemde yürürlüğe 

konan yasal yükümlülükler ile risk kontrolü ve kalite odaklı yaklaşımlar gereği hastanelerde 

risk yöneticisi kadrosu oluşturulmalıdır. Gelişmiş ülke örneklerine de bakıldığında 

hastanelerin yönetim kurullarında bir risk yöneticisine yer verildiği görülmektedir. Kurumu 

her türlü riske karşı korumakla ilintili faaliyetlerin yürütücüsü olacak bu pozisyon daha 

güvenli bir hizmetin sunulmasında etkili olacaktır.  

Acil servislerde hastalara yapılacak teşhis, tedavi uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için, 

örnek analizlerinin uygun koşullarda ve zamanında yürütülmesi son derece önem arz 

etmektedir. Çünkü teşhis ve tedaviye geç kalınması halinde hasta güvenliği olumsuz yönde 

etkilenmekte ve hatta ölümlere neden olmaktadır.  

Bu nedenle acil servislerden laboratuvarlara gönderilecek örnekler için; standartlara uygun 

çalışılması, konuyla ilgili personele sürekli eğitim programlarının uygulanması, iş yükünün 

düzenlenmesinin olası risklerin azaltılmasında, hasta yatış süresinin kısaltılmasında, maliyetin 

düşürülmesinde,  kaliteli hizmetin sunumunda etkili olacağı düşünülmektedir. 
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Amaç:  

Kurum kimliği; teknolojik ilerlemeler, pazar dinamiklerindeki gelişimler ve tüketici 

davranışlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak günümüzde birçok kurum ve kuruluşun ilgi 

alanına girmiştir. Kurum kimliği arayışı çok farklı özelliklerle ve/veya uygulamalarla 

desteklenebilmektedir. Bunlardan birisi de iş kıyafetlerine yönelik gerçekleştirilen stratejilerle 

olabilmektedir. İş kıyafetleri; kişinin zararlı maddelere, kötü çevre koşullarına maruz kalma 

riskini önlemek ve bu riskten korunmasını sağlamak veya bu riski azaltmak için 

giyilebilmektedir. Bununla birlikte kurumun felsefesinin gösterilmesine, çalışanların görev ve 

sorumluluklarını ayrıştırmasına, kişilerin yaptıkları işe göre tanınmasına ve/veya tüketicinin 

gözünde kurumun konumlandırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda iş kıyafetinin kullanımında 

iki temel amaca dayanmaktadır. Birinci temel amaç; çalışanlara rahat, kullanışlı, verimli bir iş 

ortamı sağlamak iken, ikinci temel amaç kurum kimliğinin tanımlanmasıdır. Kurum 

kimliğinin nasıl algılandığına yönelik hem tüketici tarafından hem de çalışan tarafından 

sürekli sorgulanması gerekir. Çünkü değişen çevresel koşullar günümüzde bu sorgulamayı 

zorunlu hale getirmiştir. Bu araştırmada iş kıyafetlerinin kurum kimliği boyutuna 

odaklanılarak sağlık çalışanlarının iş kıyafetlerine yönelik algısı üzerine bir ölçek 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Önem:  

Kurum kimliğinin kurumalara sağladığı çok farklı avantajlar bulunmaktadır. Kurum kimliği 

çalışanları motive eden merkezi bir kuvvet rolü oynayabilmektedir. Çalışanlar kendi 

örgütlerinin amaç, yöneliş ve özelliklerini net bir şekilde anlarlarsa kurumlarına daha büyük 

bir destek ve bağlılık göstereceklerdir. Kurum kimliği aracılığıyla tüketiciler ürün kalitesi ile 

ilgili olarak bilgilendirilebilirler ve bu da bir kurumun ürünleri ve markalarına destek sağlar. 

Kurum kimliği kurumsal paydaşların bağlılığını sağlayan güçlü kurumsal marka oluşumunu 

sağlamaktadır. Kurum kimliğinin stratejik amaçlar için kullanılması düşüncesi kısa sürede 

stratejik yönetim, halkla ilişkiler, psikoloji, pazarlama ve örgütsel davranış gibi birçok 

akademik disiplinin dikkatini çekmiştir. Buna ek olarak grafik tasarımcılar, iletişim uzmanları 

ve imaj araştırmacıları gibi uygulayıcılar da son yıllarda kurum kimliğinin önemine katkıda 

bulunmuşlardır. Bu yönleriyle ele alındığında kurum kimliği, multidisipliner yapısıyla 

akademi dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kurum kimliğinin birçok farklı yönü 

bulunmaktadır. İş kıyafetleri de bu kapsamda kurum kimliğinin bir uygulama alanı olarak 

görülmektedir. İş kıyafeti söz konusu olduğunda çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri, 

rahat hissetmeleri, estetik görünmeleri, sağlıklı olmaları açılarından değerlendirilmesi 

önemlidir. Bu konudaki araştırmaların arttırılması, çalışanlar için daha sağlıklı ve rahat 

kıyafetlerin seçilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle bu araştırma, sağlık sektöründe 

çalışanların iş kıyafetinden memnun olma durumlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere 

göre karşılaştırılması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Yapılan literatür taramasında 
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çöp toplama işinde çalışanların, itfaiyecilerin, polislerin, koruma ve güvenlik görevlilerinin iş 

kıyafetleri ile ilgili çalışmalara rastlanırken, sağlık sektöründe çalışanları iş kıyafetinden 

memnuniyeti ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, sağlık 

sektöründe çalışanların iş kıyafetinden memnun olma durumlarının belirlenmesi ve kurum 

kimliği açısından değerlendirilmesi ile literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle 

diğer çalışmalardan ayrışmakta ve önem taşımaktadır. 

Araştırma Yöntemi:  

Araştırmanın amacına bağlı olarak, bu araştırma temel araştırma niteliğinde tasarlanmıştır. 

Tanılayıcı tipte yapılan bu araştırmada uygun örnekleme (convenience sampling) yöntemi 

kullanılmıştır. Uygun örnekleme, yakın çevrede bulunan, ulaşılması kolay ve araştırmaya 

gönüllü olarak katılmak isteyen bireyler üzerinde yapılan örnekleme olarak tanımlanabilir. 

Araştırmanın verileri 2016 yılında Isparta il merkezlerinde kamu, özel ve üniversite 

hastanelerinde çalışanlardan elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin yazılması ve deneme 

formunun oluşturulmasından önce alan yazın taraması yapılarak tutum ve tutumların 

ölçülmesine ilişkin kuramsal yapı (tutumun boyutları, tutum cümlelerinin ifadesi vb.) dikkate 

alınmaya çalışılmıştır. Daha sonra alan yazında konu ile yapılmış araştırmalar incelenmiş ve 

soru havuzu oluşturulmuştur. Benzer olan ifadeler birleştirilerek taslak bir form 

oluşturulmuştur. Taslak formda yer alan her bir madde beşli likert tipi dereceleme ölçeği 

yardımıyla derecelendirilmiştir. Kullanılabilir durumda toplanan 398 anket formu bilgisayar 

ortamına aktarılarak veri seti oluşturulmuştur. Uygulama sonrasında 398 katılımcıya ait 

veriler için yapılan kayıp veri analizi sonucunda kayıp verilerin tesadüfî olduğu belirlenmiş; 

değişkenlerdeki kayıp veri oranının %5’in altında olduğu gözlenmiştir. Bu bulguya dayalı 

olarak kayıp veri yerine seri ortalamaları alınmıştır. İkinci aşamada uç değer analizi yapılmış, 

4 katılımcıya ilişkin verilerin uç değer verdiği gözlenmiştir. İlgili gözlemlerin analiz dışında 

tutulması kararlaştırılmış ve tüm analizler 394 katılımcı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Madde 

analizi çalışmaları korelasyona dayalı analizle gerçekleştirilmiş ve madde-ölçek 

korelasyonları Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Bu araştırmada, geliştirilmek 

istenen ölçeğin örtük yapısını ortaya koymak, maddelerin kaç boyut altında toplanabileceğini 

ve aralarında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

yapılmıştır. AFA sonucunda belirlenen yapının geçerliğine ilişkin kanıt elde etmek ve 

gözlenen bu yapının verilerle uyumunu belirlemek amacıyla da aynı veri yapısı üzerinde 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinin 

gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle verinin analize uygun olup olmadığı Bartlett Testi 

sonuçları, KMO değeri ve Anti-Image korelasyon matrisi dikkate alınarak incelenmiştir. DFA 

sonuçlarını değerlendirmek amacıyla model uyum indeksleri incelenmiştir. Ki-kare Uyum 

testi, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), 

İyilik Uyum indeksi (GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) ve Artık Ortalamaların 

Karekökü (RMR) dikkate alınarak test edilen modelin uyumlu olup olmadığı 

kararlaştırılmıştır.  

Bulgular:  

46 maddelik ölçeğe ilişkin verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan Bartlett testi 

sonucunda ki-kare istatistiği anlamlı sonuç verirken (x2=9212,618, p<0,05); KMO değerinin 

ise mükemmel düzeyde olduğu belirlenmiştir (0,941>0,50). Anti-imagekorelasyon matrisi 

incelendiğinde köşegen değerlerinin oldukça yüksek olduğu (0,90 ve üstü); ortak faktör 

varyansları incelendiğinde ise dokuz maddenin (7-8-9-12-13-16-18-25-30) 0,50 ve altında 

varyansa sahip olduğu belirlenmiştir. Bu maddeler analiz dışında tutularak analiz 

tekrarlanmıştır. 37 maddelik ölçeğe ilişkin verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan 
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ikinci analizde Bartlett testi sonucunda ki-kare istatistiği anlamlı sonuç vermiştir 

(x2=7322,693, p<0,05) ve KMO değerinin de mükemmel düzeyde olduğu belirlenmiştir 

(0,940>0,50). Anti-image korelasyon matrisi incelendiğinde köşegen değerlerinin oldukça 

yüksek olduğu (0,90 ve üstü); ortak faktör varyansları incelendiğinde 0,489 ile 0,668 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Açıklanan toplam varyans %61,259’dur. Ölçeğin model uyumunu 

belirlemek amacıyla yapılan DFA sonucunda, iki bileşenden oluşan 15 maddelik yapının Ki-

kare uyum değeri (x2= 236,62, p<0,05) anlamlı bulunmuştur. x2/sd = 2,65 olarak 

hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer modelin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır. Uyum indeks değerleri sırasıyla RMSEA=0,038, CFI=0,97, GFI=0,95, 

AGFI=0,93 ve RMR=0,043 olarak bulunmuştur. Belirlenen bu ölçütler dikkate alındığında 

modelden elde edilen tüm uyum indekslerinin mükemmel uyum düzeyine sahip olduğu 

gözlenmektedir. 

Sonuç:  

Araştırma sonucunda test edilen ölçeğin iş kıyafetlerinin kurum kimliğini oluşturan bir 

değişken olduğu görülmektedir. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alfa güvenirliği 0,967 

olarak belirlenmiştir. Her bir bileşene ilişkin Cronbach Alfa güvenirlikleri ise sırasıyla, 0,93 

ve 0,83 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen güvenirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu bulgular, ölçeğin güvenilir ölçme yaptığının göstergesi olarak kabul 

edilebilir. 
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Amaç: Araştırmanın amacı, hastane işletmelerinde etik iklim ve bilgi ifşası arasında ilişkinin 

belirlenmesi ve durumun ortaya konulmasıdır. 

Önem: İşletmelerde yönetim, yönetici, çalışan, tedarikçi gibi tüm paydaşların faaliyet 

gösterilen toplum içerisinde iyi-kötü olarak tanımlanan değerlere, doğru-yanlış olarak 

tanımlanan ahlaki ilkelere göre davranması, kendini sınırlaması beklenmektedir. Aksi takdirde 

post-modern yönetim yaklaşımlarından popülasyon ekolojisine (örgütsel ekoloji) göre doğal 

seçilime uğrayacak ve devamlılığını sürdüremeyecektir. Bu durum örgütlerin sadece hizmet 

verdikleri topluma karşı değil, çalışanlarına karşı da kullandıkları davranış kalıpları üzerinde 

de etkilidir. Dolayısıyla örgütlerin tüm faaliyetlerinde bu davranış kalıplarını kullanmaları, 

daha açık bir ifadeyle etik iklim oluşturmaları gerekmektedir.  

Çalışanlar bazı durumlarda kendine, çalışma arkadaşlarına, topluma ya da çevreye kısaca 

örgüt içi ve dışı kişilere örgütün uygulamalarında doğru olmayan durumlar görebilmektedir. 

Bu durumda çalışanın karşısına bazı seçenekler gelmektedir. Ya sessiz kalacak, ya bazı 

kişilerle paylaşacak, ya da tümüyle yasal ilgili kurumlara müracaat edecektir. İşte bilgi ifşası 

olarak adlandırılan bu durum örgütlerde son yıllarda üzerinde tartışılan konular arasında yer 

bulmaya başlamıştır. 

Yapılan araştırma, sağlık sektörü gibi faaliyet gösterdiği çevreye, hizmet alan hastaya, 

çalışanına diğer işletmelere göre daha fazla etik davranması beklenen bir sektörde 

değerlendirme sonuçlarını içermesi açısından önemlidir.  

Araştırma Yöntemi:  

Araştırma, kesitsel tipte, tanımlayıcı olarak tasarlanmış ve hastanelerde bilgi ifşası ve örgütsel 

etik iklim arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışmada İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3 

özel hastane çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve kolayda 

örnekleme yoluyla belirlenen üç hastaneden toplam 180 hastane çalışanı araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur.  

 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Ankette demografik sorular 

dışında bilgi ifşası ve etik iklimi belirlemek için Sayğan’ın (2011)  araştırmasındaki sorular 

kullanılmıştır. Sayğan’ın çalışmasında bilgi ifşasını belirlemek için Tak’ın (2010) 

“Hastanelerde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Raporlanması: Türkiye, Azerbaycan, 

Bosna, Arnavutluk, Lübnan ve Suriye’yi Kapsayan Karşılaştırmalı Bir Araştırma”  konulu 

çalışmasından yararlanılmıştır. Aynı çalışmada etik iklimi belirlemek için ise 3 boyuta 

yönelik 12’şer sorudan oluşan 36 soruluk ölçek kullanılmıştır. Ölçek Şahin ve Dündar’ın 

“Sağlık Sektöründe Etik İklim ve Yıldırma (Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi‟ çalışmasındaki Victor ve Cullen’in (1993) ölçeğidir.   
 

Araştırmada kullanılan ölçme aracındaki bazı soruların kişilerin açıkça ifade etmek 

istemeyebileceği bilgileri içerdiği düşünülmüştür. Bu nedenle ölçme aracındaki demografik 
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bilgiler mümkün olduğu kadar katılımcının kimliğinin açığa çıkmamasını sağlayacak şekilde 

yapılandırılmıştır.  

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bilgi ifşası 

ölçeğinde güvenilirlik düzeyinin düşük çıkması üzerine 3 madde (6.7 ve 8. maddeler) 

ölçekten çıkarılmış, aynı şekilde etik iklim ölçeğinde ise ölçeğin güvenilirliğini olumsuz 

etkileyen 12 ve 18. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Geçerlilik için ise açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır.  

 

Veriler, SPSS 11.5 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sıklık 

tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır.  

  

Hipotez 1: Bilgi ifşası ile örgütsel etik iklim arasında ilişki vardır. 

Hipotez 2: Bilgi ifşası ile egoist etik iklim arasında ilişki vardır. 

Hipotez 3: Bilgi ifşası ile yardımsever etik iklim arasında ilişki vardır. 

Hipotez 4: Bilgi ifşası ile ilkeci etik iklim arasında ilişki vardır. 

 

Bulgular:  

Araştırmada katılımcıların bilgi ifşası ortalaması 3,37±(1,10), egoist etik iklim ortalaması 

3,70±(0,70), yardımsever etik iklim ortalaması 3,70±(1,07), ilkeci etik iklim ortalaması ise 

3,89±(0,92) olarak belirlenmiştir. Etik iklim boyutları (egoist etik iklimi, yardımsever etik 

iklimi, ilkeci etik iklimi) ile bilgi ifşası arasında ise istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır 

(p>0,05).  

 

Sonuç:  

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, en yüksek puanın 3,89±(0,92)  ile ilkeci etik iklime 

verildiği saptanmıştır. Bilgi ifşası ortalaması ise, 3,37±(1,10)  ile en düşük puanı almıştır. 

Bilgi ifşası ve etik iklim değişkenleri ile akademisyenler üzerinde gerçekleştirilen bir 

araştırmaya sahip olan Sayğan (2011)’ nın çalışmasında ise; 3,28 ile en yüksek ortalama 

yardımsever etik iklime, 2,19 ile en düşük ortalamanın etik iklimin bir alt boyutu olan kişisel 

çıkar olduğu saptanmıştır. Korelasyon testi sonucunda ise etik iklim boyutları (egoist etik 

iklimi, yardımsever etik iklimi ve ilkeci etik iklimi) ile bilgi ifşası arasında istatistiksel ilişki 

saptanmamıştır (p>0,05). Sayğan (2011) araştırmasında ise;  

bilgi ifşası ile egoist iklim ve yardımsever iklim arasında anlamlı bir ilişki bulamazken, ilkeci 

etik iklim faktörlerinden biri olarak adlandırılan “kişisel etik değerlerine ve kurallarına verilen 

önem’’ arasında zayıf ilişkinin mevcut olduğunu saptamıştır (r= 0,199, p<0,05). 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular ile beklentinin aksine örgütte etik iklim olsun olmasın bilgi 

ifşası açısından anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Elde edilen sonuçların farklı 

büyüklükte ve farklı örneklemlerde (kamu hastaneleri-farklı iller gibi) yapılacak çalışmalarla 

karşılaştırılması anlamlı olacaktır. 

 

Kaynakça:  
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İdari Birim Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine 

Etkisi: Özel Hastane Örneği
*
 

Zekai Öztürk
1
, Ebrar Ilıman

2 

1
 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, mail: 

zozturk@gazi.edu.tr 
2
 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi A.B.D. 

mail:ebrarzeynep58@gmail.com 

 

Amaç: Bu araştırmanın amacı özel bir hastanenin idari birim çalışanlarının psikolojik 

sözleşme algılarını ölçmek ve psikolojik sözleşme algısının tükenmişlik düzeyleri üzerindeki 

etkisini saptamaktır. Psikolojik sözleşme algısı çalışanların işe geliş amaçlarını ve 

beklentilerini kapsayan bir kavram olması sebebiyle çalışanların psikolojik sözleşme 

algılarının bilinmesi işletmelerin kalite ve verimliliklerini artıracaktır. Çalışanların işe geliş 

amaçlarının iyi bilinmesi ve görev dağılımının buna uygun yapılması ise çalışanları olumlu 

etkileyecek ve tükenmişlik düzeylerini azaltmaya yardımı olacaktır. Tanımlayıcı araştırmada 

yüz yüze anket yönetimi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini özel bir hastanenin idari 

birimlerinde çalışan 95 personel oluşturmaktadır. Anketler 90 kişiye uygulanmıştır; fakat 80 

anket analize alınmıştır. Çalışmada iki ölçek kullanılmış olup;  psikolojik sözleşme algısı 

ölçeğinin Cronbach alpha katsayısı 0,662, tükenmişlik düzeyi ölçeğinin 0,852 olarak 

saptanmıştır.  Araştırma sonucunda psikolojik sözleşme algı düzeyi ortalama 3,05 olarak 

saptanmıştır. Katılımcıların tükenmişlik düzeylerinin yüksek olmadığı saptanmış olup; 

psikolojik sözleşme algısının tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi -0,394 olarak 

bulunmuştur. 

Önem: Literatür incelendiğinde psikolojik sözleşme algısının tükenmişlik düzeyine etkisi 

çerçevesinde sadece Üçok ve Torun’un çalışması bulunmaktadır. Bu araştırma çalışanların 

psikolojik sözleşme algılarını ve tükenmişlik düzeylerini saptaması açısından sağlık 

işletmelerinde ilktir ve araştırmada elde edilecek bulgular, sağlık kuruluşlarına ışık tutacaktır. 

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini özel bir hastanenin idari birimlerinde 

çalışan 95 personel oluşturmaktadır. Araştırmada; genel müdürlük, satın alma, fatura, hukuk 

otelcilik ve lojistik hizmetleri, istatistik, hasta iletişim, kalite, insan kaynakları ve muhasebe 

birimlerinde çalışan tüm personele ulaşılmaya çalışılmıştır. 90 kişiye anket formu dağıtılmış; 

analiz 80 anket üzerinden yapılmıştır. 

Psikolojik sözleşme algılarının belirlenmesinde Millward ve Hopkins (1998) tarafından 

geliştirilen 17 maddelik Psikolojik Sözleşme Ölçeği kullanılmıştır. Tükenmişlik düzeylerinin 

belirlenmesinde Akpolat ve Işık (2008) tarafından uygulanan anket sorularından 

yararlanılmıştır.  

Anketler ilgili kurum ve kişilerden, Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli izinler 

alındıktan sonra uygulanmıştır. 

Bulgular: Anketi dolduran 80 kişinin % 62,5 (N=50)’i kadın; % 37,5 (N=30)’i erkektir. 

Anketi cevaplandıran personelin yaşları 20 ile 50 arasında değişmekle beraber, % 40,0 

(N=32)’ı 35-39 yaş arasındadır. Personelin % 68,8 (N=55)’i lisans mezunudur. Personelin  % 

28,8 (N=23)’i 1-5 yıldır, % 36,3 (N=29)’ü 6-10 yıldır kurumda çalışmaktadır.  

                                                           
*
 Bu bildiri International Journal of Business and Management Invention dergisinin beşinci sayısında İngilizce 

olarak yayınlanmıştır. 
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İşlemsel sözleşme ifadelerinden; “Kesin olarak belirlenmiş çalışma saatlerinde çalışmayı 

tercih ederim” yargısı ortalama 3,78 puan ile ilk sırada yer almaktadır.  

“Her fazla mesai için ödeme yapılması beklentim var”, “Bu kurumun gelecekteki faydalarına 

%100 katkı sağlamak için hazırım”, “İşe sadece işimi yapmak için geliyorum” yargı 

cümlelerinin puan ortalamalarına bakıldığında kararsızlık söz konusudur.  

“Çalıştığım kuruma olan sadakatim, sözleşmemdeki koşullarla belirlenmiştir”, “İşimi sadece 

para için yaparım”, “İşimin sadece kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyorum”, 

“Bu organizasyondaki kariyer yolum ayrıntılı bir şekilde planlanmaktadır” ve “İşe çok fazla 

odaklanmamak önemlidir” yargı cümlelerine ortalama 3’ ün altında puan verilmiştir.  

Katılmama oranı en yüksek olan, 2.16 puan ile “Sadece işimi yapmamı sağlayacak kadarını 

yapıyorum” yargısıdır. 

İlişkisel sözleşmeye ilişkin “İş ortamımı benimsediğimi düşünüyorum” yargısının ortalama 

puanı 4’tür.  

“Çalıştığım kurum için sonuna kadar çalışacağım”, “Şu an çalıştığım kurumda kendimi 

takımın bir parçası gibi hissediyorum”, “Bu kurumdaki kıdemimle ve hedefleri başarmak için 

gösterdiğim çabayla terfi etmeyi umuyorum” yargı cümlelerinin puan ortalamaları çalışanların 

bu ifadeler hakkında kararsız olduklarını göstermektedir.  

“Çalıştığım kurumun, çalışanların emeklerinin karşılığını verdiğini düşünüyorum”, “Eğer 

sıkı/çok çalışırsam, terfi etmek için uygun fırsatım var” yargı cümlelerinin ortalaması 3’ ün 

altındadır. 

Duygusal tükenmişlik ifadelerinin puanları 3’ün altındadır. “Kendimi değersiz hissediyorum“ 

ifadesi 1.90 puan ile katılmama oranının en yüksek olduğu ifadedir.  

Fiziksel tükenmişlik ifadelerinden “Hastalıklara karşı oldukça hassasımdır” ifadesinde 

kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Ort. 3.19). Diğer ifadelere ise ortalama 3’ ün altında puan 

vererek katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Psikolojik sözleşme ifadelerinin ortalaması 3,05 olarak tespit edilmiştir. İşlemsel sözleşme 

algısı (Ort. 2,85), ilişkisel sözleşme algısından (Ort. 3,33) düşük çıkmıştır.  

Katılımcıların tükenmişlik düzeyi ortalama 2,58’dir. Başka bir ifadeyle katılımcılar 

tükenmişlik yaşamadıklarını belirtmiştir. Fiziksel tükenmişlik (Ort. 2,83), duygusal 

tükenmişlikten (Ort. 2,48) yüksek çıkmıştır. 

Sonuç: Araştırmada 80 anket analiz edilmiş olup; anketi cevaplandıranların % 62,5 (N=50)’i 

kadın personel; % 37,5 (N=30)’i erkek personeldir. Anketi cevaplayanların çoğunluğu (% 

61,3) 20-39 yaş arasındadır ve % 68,8’ i (N=55)  lisans mezunudur. 

Psikolojik sözleşme algısı ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında psikolojik 

sözleşme algısındaki bir birimlik artışın, tükenmişlik düzeyinde 0,394 oranında azalışa neden 

olacağı saptanmıştır. Bu sonuç; “Psikolojik sözleşme algısı ile tükenmişlik düzeyi arasında 

ilişki vardır” hipotezini desteklemektedir. 

Psikolojik sözleşme algısındaki bir birimlik artışın, duygusal tükenmişlik düzeyinde 0,449 

oranında azalışa neden olacağı saptanmıştır. Fiziksel tükenmişlik düzeyinde ise istatistiksel 

olarak bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç; “Psikolojik sözleşme algısının duygusal 
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tükenmişlik düzeyine olan etkisi fiziksel tükenmişlik düzeyine olan etkisinden daha 

yüksektir” hipotezini desteklemektedir. 

Sonuçlara göre çalışanların tükenmişlik düzeylerini azaltmak için psikolojik sözleşme 

algılarının artırılmasının gerekli olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların psikolojik sözleşme yargılarına verdikleri puanların ortalaması 3,05 olup; 

işlemsel sözleşme algısı (Ort. 2,85), ilişkisel sözleşme algısından (Ort. 3,33) düşük çıkmıştır. 

Bu sonuç; “İşlemsel sözleşme algısı ilişkisel sözleşme algısından daha yüksektir.” hipotezini 

reddetmiştir. Aynı zamanda psikolojik sözleşme ifadelerine verilen cevapların puan 

ortalamasının “karasızım” cevabına denk gelmesi çalışanların bu kavram hakkında yeteri 

kadar bilgisi olmadığını düşündürmektedir. Bu sonuç ise araştırmanın sağlık kuruluşlarında 

psikolojik sözleşme kavramına ilişkin farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu 

göstermektedir. 

Araştırma sonucu katılımcıların tükenmişlik yaşamadıklarını göstermekle birlikte; sonuçta 

fiziksel tükenmişlik düzeyi (Ort. 2,83), duygusal tükenmişlik düzeyinden (Ort. 2,48) yüksek 

çıkmıştır. Bu sonuç; “Fiziksel tükenmişlik düzeyi duygusal tükenmişlik düzeyinden daha 

yüksektir.” hipotezini desteklemektedir. 

Sonuçlara göre; “Psikolojik sözleşme algısı ve tükenmişlik düzeyi kurumda çalışılan süre 

arttıkça artmaktadır.”, “Psikolojik sözleşme algısı ve tükenmişlik düzeyi çalışılan departmana 

göre değişmektedir.” ve “Psikolojik sözleşme algısı ve tükenmişlik düzeyi personelin 

unvanına göre değişmektedir.” hipotezleri reddedilmiştir. 
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Amaç: Araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 

çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle olan ilişkisini 

belirlemektir.  

Önem: Hizmetin niceliği ve niteliğini olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra bireyin fiziksel 

ve ruhsal sorunlar yaşamasına da neden olan tükenmişlik, hemşirelik mesleği gibi insanlarla 

doğrudan ilişki kurulan mesleklerde yaygın olarak görülmektedir. Sağlık çalışanlarında 

tükenmişlik düzeyini belirlemeye yönelik birçok çalışmada sağlık meslekleri arasında 

tükenmişlik oranının en yüksek olduğu meslek grubunun hemşireler olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan sağlık hizmetleri sunumunda hizmet kalitesini ve hizmet alanların memnuniyetini 

doğrudan etkilemesi bakımından hemşirelerin tükenmişlik durumu önem taşımaktadır. 

Kurumlar arasındaki rekabetin artması, teknolojik gelişmeler, yüksek beklentiler hemşirelerin 

iş yüklerinin giderek fazla artmasına neden olmaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 

çalışan hemşirelerin tükenmişlik durumunun belirlenmesine yönelik, kesitsel tipte tanımlayıcı 

bir araştırmadır. 

 

Araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 

çalışan 572 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılması planlanmış 

olmasına rağmen, izin, sağlık raporu ve araştırmaya katılmayı kabul etmeme gibi nedenlerle 

toplam 308 hemşireye (evrenin % 53.84’una) ulaşılmıştır.  

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak  “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile 17 sorudan 

oluşan, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve hemşirelerin kişisel, mesleki ve sağlık 

durumları ile ilişkili olan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamına 

aktarılarak, SPSS programında, t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve ortalama gibi 

istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaşları ile tükenmişlik düzeyleri arasında; 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği alt boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerden 26-35 yaş aralığında 

olanların duygusal tükenme puanları anlamlı ölçüde yüksek, 46 ve üstü yaş grubunda 

olanların ise en düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 31-35 yaş aralığında olan hemşirelerin 

duyarsızlaşma düzeyleri anlamlı ölçüde yüksek, 46 ve üstü yaş grubunda bulunanların ise en 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 46 ve üstü yaş grubundaki hemşirelerin kişisel başarı 

eksikliği anlamlı ölçüde yüksek, 26-30 yaş aralığında olanların ise en düşük olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyetleri, medeni durumları ile tükenmişlik 

düzeyleri arasında bütün alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
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(p>0,05). Cinsiyet değişkeninin kadın ve erkek hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini eşit 

ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Evli ve bekâr olmanın hemşirelerin tükenmişlik 

düzeylerini eşit ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında 

genel tükenmişlik ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarının puanlarında anlamlı 

ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Ancak kişisel başarı eksikliği alt boyutunda öğrenim durumu 

ile tükenmişlik arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Kişisel başarı eksikliğini en 

düşük düzeyde lisans eğitimi alan hemşireler yaşarken, en yüksek kişisel başarı eksikliğini ise 

ön lisans eğitimi alan hemşirelerin yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin görev yaptıkları birim ile tükenmişlik düzeyleri 

arasında genel tükenmişlik ile duygusal, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği alt boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ameliyathane biriminde çalışan hemşirelerin 

genel tükenmişlik düzeyi en yüksek, polikliniklerde çalışan hemşirelerin genel tükenmişlik 

düzeyi ise en düşüktür. Duygusal tükenmişlik alt boyutuna göre; ameliyathanede çalışan 

hemşirelerin tükenmişlik düzeyi en yüksek düzeyde iken, yönetim biriminde çalışan 

hemşirelerin tükenmişlik düzeyi en düşüktür. Duyarsızlaşma alt boyutu puanlarına göre yoğun 

bakımda çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri en yüksek belirlenirken, polikliniklerde 

bu oran en düşüktür. Kişisel başarı eksikliği alt boyutu puanlarına göre hemşirelerin en fazla 

kişisel başarı eksikliği yaşadığı birim yönetim olurken, en az kişisel başarı eksikliği yaşadığı 

birimin ise acil servis olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin üstlerinden takdir görmesi ile tükenmişlik düzeyleri 

arasında genel tükenmişlik ile duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği alt boyutlarında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Üstlerinden ‘hiçbir zaman’ takdir görmeyen hemşirelerin 

genel tükenme, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği en yüksek; ‘çoğu 

zaman’ takdir görenlerin ise genel tükenme, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 

başarı eksikliği düşük çıkarak daha az tükendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma ortamından memnun olma durumları ile 

tükenmişlik düzeyleri arasında genel tükenmişlik ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Çalışma ortamından ‘memnun’ 

olan hemşirelerin, çalışma ortamından ‘memnun olmayan’ hemşirelere göre daha az genel 

tükenmişlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışılan birimdeki hemşire sayısı yeterliliği ile 

tükenmişlik düzeyleri arasında, genel tükenme ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 

boyutlarında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Çalışılan birimde hemşire sayısını 

yetersiz bulan hemşirelerin, hemşire sayısını yeterli bulan hemşirelere oranlara daha fazla 

genel tükenme, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 

kişisel başarı eksikliği alt boyutunda, çalışılan birimdeki hemşire sayısının yeterli olup 

olmadığıyla kişisel başarı eksikliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma şekilleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında 

genel tükenme ile duygusal tükenme ve kişisel başarı eksikliği alt boyutlarında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). Ancak duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,05). Sürekli gece çalışan hemşirelerin diğer gruplardan daha fazla duyarsızlaşma 

yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç: Tükenmişlik, bireylere fiziksel ve ruhsal olarak ciddi zararlar vermesi yanında 

çalıştıkları örgütlerin etkin ve verimli çalışmasını da engelleyerek yüksek maliyetlere neden 
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olmaktadır. Özellikle sağlık örgütlerinde yaşanacak tükenmişlik, bireye ve örgüte zarar 

verdiği gibi tedavi edilmekte olan hastalara da zarar vermektedir. Bu nedenlerden dolayı 

tükenmişliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve tükenmişlik sendromu ile 

mücadele edilmesi kaliteli sağlık hizmetinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Hemşire, Tükenmişlik Ölçeği, Maslack, Hastane 
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İş Stresi ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Güven Üzerine Etkisi 

 

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Mehmet TOP 

 

Amaç: Çalışmanın amaçlarından biri iş stresi, dağıtım adaleti, işlem adaleti, etkileşim adaleti, 

bilişsel güven ve duygusal güven arasındaki ilişkiyi incelemek, diğer bir amacı iş stresi, 

dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaletinin bilişsel güven üzerine etkisini incelemek, 

bir başka amacı da iş stresi, dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaletinin duygusal 

güven üzerine etkisini incelemektir. 

 

Önem: Matriks bir organizasyon yapısına sahip hastanelerde artan işgücü çeşitliliği ve 

uzmanlaşma, kültürel farklılıklar, küreselleşme, tıp teknolojisindeki gelişmeler, bakım kalitesi 

ve maliyetler insan kaynaklarının önemini artırmıştır. Hastaneler için stratejik bir değer olarak 

görülmeye başlanan insan kaynakları konusunda son zamanlarda çalışmalar artmasına rağmen 

iş stresi, örgütsel adalet (dağıtım adaleti, işlem adaleti, etkileşim adaleti) ve örgütsel güven 

(bilişsel güven, duygusal güven) değişkenlerinin aynı anda konu edindiği çalışmalar sınırlı 

sayıdadır.  

 

Araştırma Yöntemi: Araştırma iş stresi, dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaletinin 

bilişsel güven ve duygusal güveni ne yönde yordadığını ortaya koymayı amaçlayan betimsel 

bir çalışmadır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri bilişsel güven ve duygusal güven iken; 

bağımsız değişkenleri dağıtım adaleti, işlem adaleti, etkileşim adaleti ve iş stresidir. Araştırma 

1 Haziran-1 Temmuz 2013 tarihleri arasında Siirt ve Kahramanmaraş’ta bulunan birer devlet 

hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde her iki hastanede toplam 

809 kişi (296 çalışan Siirt, 513 çalışan Kahramanmaraş) çalışmakta idi. Örneklem seçilmemiş 

olup evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Gönüllülük ilkesi göz önüne alınarak 

araştırmaya 432 çalışan (170 çalışan Siirt, 262 çalışan Kahramanmaraş) katılmıştır. Böylece 

toplam çalışanların %53’üne ulaşılmıştır. Araştırmada iş stresi kavramının ölçümü için House 

ve Rizzo tarafından geliştirilen “İş Stresi Ölçeği”, Moorman tarafından geliştirilen, dağıtım, 

işlem ve etkileşim olarak üç boyuttan oluşan “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve Bromiley ve 

Cummings tarafında geliştirilen “Örgütsel Güven Envanterinin” kısa formu kullanılmıştır. 

Her üç değişken için ifadeler 5’li Likert tarzında düzenlenmiştir.  

Katılımcıların kişisel özellikleri ile ilgili bilgilerinin analizinde yüzde analizi; değişkenler 

arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon analizi; bilişsel güveni ve duygusal güveni 

yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Veri 

analizinde bilgisayar paket programı programı kullanılmıştır. Çalışmada, değişkenler arasında 

varyans şişme değerleri, tolerans değerleri ve Durbin Watson katsayısı incelenmiştir. Sonuçlar 

değerlerin uygun düzeyde olduğunu göstermiştir (Durbin Watson katsayısı <2,5; VIF 

değerleri<10; tolerans değerleri >0,2).  

 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %56’sının kadın, %63’ünün evli olduğu belirlenmiştir. 

Bunun yanında yanıtlayıcıların yaş ortalamasının 31±7, kurumda çalışma süresinin de 5±5 

olduğu saptanmıştır. Çalışmada örgütsel güvenin iki boyutunun da ortalamanın üzerinde, 

duygusal güven düzeyinin bilişsel güven düzeyinden kısmen yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Örgütsel adalet boyutlarından etkileşim adaleti ve işlem adaleti ortalamanın üzerinde 

çıkarken, dağıtım adaleti orta seviyede çıkmıştır. Bunun yanında iş stresi de ortalamanın 

üzerinde çıkmıştır. 
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Çalışmada yapılan korelasyon analizine göre hem bilişsel güven hem de duygusal güven ile 

örgütsel adaletin her üç boyutu arasında pozitif ilişkiler saptanmıştır. Bunun yanında hem 

bilişsel güven hem de duygusal güven ile iş stresi arasında negatif ilişkiler saptanmıştır.  

 

Bilişsel ve duygusal güveni yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi yapılmıştır. Her iki değişken için regresyon analizinde ilk adımda örgütsel adalet 

boyutları modele alınırken, ikinci adımda iş stresi modele eklenmiştir.  

 

Regresyon analizine göre, ilk modele alınan örgütsel adalet boyutlarından etkileşim adaleti ve 

işlem adaletinin bilişsel güveni pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir. İş stresinin dahil 

edildiği ikinci modelde yine etkileşim adaleti ve işlem adaletinin bilişsel güveni pozitif, iş 

stresinin ise negatif yönde yordadığı belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizine göre analize 

dahil edilen tüm değişkenler birlikte toplam varyansın % 49’unu açıklanmaktadır. 

 

Duygusal güveni yordayan değişkenleri belirlemek için yapılan hiyerarşik regresyon 

analizinde, ilk modele alınan değişkenlerden sadece işlem adaletinin pozitif anlamlı bir 

etkisinin olduğu gözlenmiştir. İş stresinin dahil edildiği ikinci modelde de işlem adaletinin 

pozitif etkisi, iş stresinin ise negatif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Yapılan regresyon 

analizine göre analize dahil edilen tüm değişkenler birlikte toplam varyansın % 39’unu 

açıklanmaktadır. 

 

Sonuç: Yapıcı insan ilişkilerinde diğer bir ifade ile çalışan-çalışan, çalışan-yönetici ve 

çalışan-örgüt ilişkilerinde güven kavramı örgütler için oldukça önemlidir. Örgüt ortamındaki 

adaletsizlik, stres faktörleri ile birleştiğinde, yöneticiye ve örgüte karşı güvensizliğe 

dönüşebilmektedir. Yapılan bu çalışmada, bilişsel güveni örgütsel adalet boyutlarından 

etkileşim adaleti ve işlem adaletinin pozitif, iş stresinin ise negatif yönde yordadığı 

belirlenirken, duygusal güveni işlem adaletinin pozitif, iş stresinin ise negatif yönde yordadığı 

belirlenmiştir.  

 

Örgüt içinde kurulan adil ilişkiler aynı zamanda kişilerarası iletişim kalitesinin de iyi 

olduğunu ve yöneticiler ile çalışanlar arasında sıcak bir atmosferin olduğunu göstermektedir. 

Bu açıdan, yöneticiler süreçlerin adil olarak yürütülmesi ile ilgili olarak işlem adalet düzeyini, 

yönetici ile kişilerarası iletişimi adil olarak yöneterek etkileşim adalet düzeyini ve kaynakların 

dağıtımında adil davranarak dağıtım adalet düzeyini yükselterek ve aynı zamanda iş stres 

faktörlerini ortadan kaldırarak ya da hafifleterek çalışanların bilişsel ve duygusal güven 

düzeylerini yükseltmeleri gerekmektedir. Ayrıca, stres düzeyinin düşürülmesi ve örgütsel 

adalet algısının yükseltilmesi için yönetici eğitimine önem verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Dağıtım Adaleti, İşlem Adaleti, Etkileşim Adaleti, Bilişsel 

Güven, Duygusal Güven. 
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Örgütlerde Haset: Kavramsal Bir İnceleme  

Seyhan ÖZDEMİR
1 

1
Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi/İşletme Bölümü, seyhanozdemir@sdu.edu.tr 

 

Amaç: Haset, diğerlerinin sahip olduklarına sahip olmak istemeyi, diğerlerinin sahip olduğu 

nitelik, başarı ve maddi olanakları kendininkilerle karşılaştırmayı ve sonuçta da çekememe 

boyutuna varan bir durumu anlatmaktadır (Parrott & Smith, 1993; Pines, 1998; Anderson, 

2002; Kim & Hupka, 2002). Haset kavramına yönelik bütün tanımlamalar ile teorik 

yaklaşımları ele almaktan ziyade, konuya giriş niteliği taşıyan ve özellikle örgütlerde haset 

olgusunun temellerini ortaya koyan bilgiler verilmektedir. Bu çalışmanın amacı haset ile ilgili 

bir derleme yaparak gelecek çalışmalara ışık tutmak ve alanda farkındalık oluşturarak 

literatürü zenginleştirmektir. Diğer bir amaç ise, negatif duygulardan olan haset, kıskançlık ve 

çekememezlik arasındaki farkları ortaya koymaktır. Uzun süre aynı ortamda kalan ve iş 

yapmak durumunda olan bir kurum çalışanlarının da birbirlerine karşı haset ve kıskançlık 

duyacağı düşünülebilir. Çalışanların önemli bir kısmı da sağlık sektöründe istihdam 

etmektedir. Bu sektörde de çalışanların da birbirlerine karşı haset edebileceği de 

düşünülebilir.  

 

Önem: Örgütlerde duygu kavramı özellikle 1980’li yıllardan sonra önem kazanmıştır. 

Duyguların çalışma yaşamındaki varlığının ve örgütsel süreçlerdeki etkilerinin tam anlamıyla 

sorgulanmaya başlanmasıyla yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Fakat bu konuda ülkemizde 

yeterli çalışmanın olduğunu söylemek zordur. Son yıllarda örgütsel davranış alanında önemli 

bir konu haline gelen çalışanların negatif ve pozitif duygularının örgüt içi süreçleri 

etkilediğinin fark edilmesi, duyguların yönetsel süreçlerde dikkat edilmesi gereken bir olgu 

olduğunu gündeme getirmiştir. Bu çerçevede; örgütlerde duyguların önemi ve örgüt içindeki 

işlevleri, duyguları algılama ve doğru betimleme, duygusal zeka, duygusal emek, duygusal 

iklim, duygusal kimlik ve duygu yönetimi gibi kavramlar ele alınarak çalışma yaşamıyla 

ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde negatif duygular üzerinde pek çalışma yapılmadığı 

görülmektedir. Çalışanların negatif duygularından biri olan haset ise disiplinlerarası ve açığa 

çıkarılması güç konulardan biridir. Haset, Türkiye’de örgütsel perspektiften araştırmalarda 

kullanılmadığı görülmektedir. Bu açıdan da çalışma bir ilk olma özelliği taşıyacaktır. 

 

Bulgular: Örgüt içerisinde yönetim-işgören ve işgörenler arasındaki pozitif duygular; yüksek 

motivasyon, yüksek performans, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven ve bağlılık gibi olumlu 

davranışların gelişmesinde ve örgütlerin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynarken; 

negatif duygular ise verimsizlik, stres, tükenmişlik, yalnızlık, yıldırma, iş bırakma, işten 

ayrılma gibi örgütleri zayıflatabilecek olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Bu bağlamda 

örgütsel davranışa konu olan duygular arasında bugüne kadar gereken ilgiyi görmeyen haset 

ve kıskançlık duygusu da bu olumsuz durumlara neden olabilecek negatif duygular olarak 

gösterilebilir. 

 

Sonuç: İşgörenlerin haset etmesine neden pek çok faktör vardır. Bunlar arasında kişinin 

hasete olan karakteristik eğilimi, kişiyi bu duyguya yönelten durumsal faktörler, iş yerlerinde 

maaş, terfi, yönetici gibi etkenler etkilemektedir. Duyguların psikolojik olduğu kadar, sosyal 

bir olgu olduğu da göz önünde bulundurmak ve örgütlerdeki etkilerini fark edilmesi 

gereklidir. Örgütlerde çalışanların duygusal durumlarına önem verilmesi gerektiğini gündeme 

getirmiştir. Bu doğrultuda işgörenlerin sahip olduğu pozitif duyguların, örgütsel verimliliğin 
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arttırılmasında, performansın, motivasyonun ve örgütlerin başarıya ulaşmasında önemli bir rol 

oynadığı; negatif duyguların ise örgütleri zayıflatabilecek olumsuz durumlara neden 

olabileceği ifade edilebilir. Haset duygusunun yüksek düzeyde olmasının, işgörenlerin 

birbirlerine psikolojik ve fiziksel yönden zarar verme eğilimini arttıracağı ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Amaç: Türkiye’de 2003 yılında “Herkes için Sağlık” anlayışı ile uygulamaya geçirilen 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana bileşenlerinden biri aileye dayalı temel sağlık 

hizmetlerinin gerekli eğitim ve beceri ile donanmış sağlık ekipleriyle, entegre bir şekilde 

sunulması idi ve bu doğrultuda 2010 yılında Türkiye’de Aile Hekimliği uygulaması 

başlamıştır. Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte 2010 yılından bugüne kadar koruyucu 

sağlık hizmetlerinde elde edilen olumlu gelişmeler göz önüne alınarak Türkiye’de Sağlık 

Bakanlığı tarafından Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği’nin zemini hazırlanmaktadır.  

Çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığı tarafından zemini hazırlanmakta olan Aile Ağız ve Diş 

Sağlığı Hekimliği’ne ilişkin bireylerin bilgi ve farkındalıklarının ölçülerek,  böyle bir 

hizmetin sunulmasıyla birlikte bireylerin bu hizmetleri kullanma konusunda gösterecekleri 

davranışları belirlemektir.  

Önem: 2010 yılında başlayan Aile hekimliği uygulaması ile birlikte doğumda beklenen 

yaşam süresi, bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, aşılama oranları gibi temel sağlık göstergeleri 

açısından gelişmiş ülkelerin, hatta pek çok gelişmekte olan ülkenin bile bir hayli gerisinde 

olan Türkiye açısından olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı 

Türkiye’de Aile Hekimliği uygulaması ile koruyucu sağlık hizmetlerinde elde edilen başarı 

sonucunda yeni bir hizmet olan Aile Diş Hekimliği Hizmetleri’ni hayata geçirmeyi 

planlamaktadır. Bunun temel nedeni Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların en 

önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alması ve aynı zamanda ağız ve diş sağlığı 

problemlerinin farklı hastalıklara neden olmasıdır. Ağız, diş ve diş etlerine ait hastalıklar 

Türkiye’de yaşayan bireylerin % 96’sını etkilemektedir. Bugüne kadar yapılan ağız ve diş 

sağlığı taramalarında Türkiye genelinde ağız ve diş sağlığının % 85 oranında bozuk olduğu, 

ağız ve diş hastalıklarının yaygın olduğu ve ülke ekonomisine zararının yüksek rakamlara 

ulaştığı belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçmesi planlanan Aile Ağız 

ve Diş Sağlığı Hekimliği ile birlikte toplum genelinde başarılı sonuçlar elde edilmek için 

bireylerin ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgi sahibi olması gereklidir ve sunulan bu 

hizmet konusunda farkındalıklarının oluşturularak hizmetten yararlanma konusunda 

yönlendirilmeleridir.   

Araştırma Yöntemi: Tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışması olarak planlanan bu 

araştırmada literatür taraması sonucunda bireylerin Aile Ağız ve Diş Hekimliği’ne ilişkin bilgi 

ve farkındalıklarının ölçülmesi ve böyle bir hizmetin sunulmasıyla birlikte bu hizmetleri 

kullanma konusunda gösterecekleri davranışları belirlemeye yönelik olarak toplam 25 soru ve 

3 bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket Ankara Çankaya Bölgesi’nde 

bulunan 9 farklı Aile Sağlığı Merkezi’nden 11 Nisan 2016 ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

hizmet alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 805 hastaya yüzyüze görüşme yöntemi ile 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programına girilerek istatistiksel analizler 

elde edilmiştir. 
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Bulgular: Araştırmaya katılanların %54,9’unu kadınlar, % 45,1’ini erkekler oluşturmaktadır. 

Yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığı zaman ise katılımcıların %59,3’ü 39 yaş ve altında, 

%30,8’inin 40-64 yaş arasında, % 9,9’unun 65 yaş ve üstünde yer aldığı belirlenmiştir.  

Katılımcıların %37,0’ı bir rahatsızlık yaşadıkları durumda öncelikle Aile Hekimliği 

Merkezlerine başvurduklarını belirtmişlerdir. Aile Hekimliği Merkezlerine başvuran 

hastaların % 43,2’sinin tedavi amacıyla, % 35,9’unun ilaç yazdırmak amacıyla, % 20,9’unun 

ise enjeksiyon yaptırma, tıbbi konularda danışma gibi diğer amaçlarla başvuru yaptıkları 

belirlenmiştir. Aile Hekimliği Merkezlerine başvuru sıklığına bakıldığı zaman ise 

katılımcıların %38,8’inin haftada 1-2 kez başvuru yaptıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 

%14,3’ü ise yalnızca ihtiyaçları olduğunda başvurduklarını iletmişlerdir. Katılımcıların 

%50,1’i Aile Hekimliği Merkezlerinde sunulan hizmetlerin kapsamının yeterli olduğunu, % 

53,8’i ise aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların 

%38,5’i düzenli ağız ve diş kontrolü yaptırdıklarını belirtirken, %56,9’u ağız ve diş 

sağlıklarını iyi, %29,7’si orta ve %13,4’ü kötü olarak değerlendirmişlerdir. Katılımcılara Aile 

Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği uygulaması konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları 

sorulduğunda, %28,7’sinin bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir ve bilgi sahibi olanların 

%44,2’sinin medyadan, % 32,5’inin çevresinden ve %23,4’ünün ise hizmet aldıkları Aile 

Hekimliği Merkezi’ndeki sağlık personelinden bu bilgiyi edindikleri ortaya konulmuştur. 

Araştırmaya katılanların %64,1’i Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği hizmetlerinin başarılı 

olacağını düşünmektedirler ve katılımcıların %65,3’ü Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği 

Merkezlerinden hizmet almak istediklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç: Bir toplumda yaşayan bireylerin sağlık problemleri konusunda yeterince bilinçli 

olmaması o sağlık problemlerini toplumsal bir sorun haline getirmektedir. Türkiye’de önemli 

bir halk sağlığı problemi olan ağız ve diş sağlığına ilişkin hastalıklar konusunda hem bugüne 

kadar yapılan ve literatürde var olan araştırmalar ile hem de bu araştırma ile bireylerin ağız ve 

diş sağlığı konusunda ve ağız ve diş problemleri sonucunda oluşan hastalıklar konusunda 

yeterince bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. 2010 yılında başlatılan Aile Hekimliği 

uygulamasına benzer şekilde Sağlık Bakanlığı kurulacak olan Aile Ağız ve Diş Sağlığı 

Hekimliği uygulaması ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tüm ülke geneline yayılmasını 

hedeflemektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, bu uygulamanın Türkiye genelinde 

yaygınlaşması ile birlikte Aile Hekimliği hizmetinden yararlanarak, bu hizmetlerden memnun 

kalanların Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği hizmetlerinden de yararlanacağı 

öngörülmektedir ve bunun sonucunda Türkiye’de önemli bir halk sağılığı problemi olan ağız 

ve diş sağlığı problemlerinin toplum genelinde azalacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu 

araştırma  Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği hizmetlerinin sunulması öncesi bir ön analiz 

niteliği taşımaktadır ve bu yönüyle literatür açısından önemli bir katkı sağladığı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Aile 

Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Ağız ve Diş Sağlığı Hekimliği 
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Amaç: Bu çalışmada amaç; farklı hastalıklara sahip hastalara sunulan beslenme hizmetlerini 

inceleyerek ve bu konuda detaylı araştırma yaparak daha iyi hizmet sunumu için öneriler 

geliştirmektir.  Ayrıca iyi yönetilen bir nitrisyon desteğinin hastaneye ve sağlık düzeyine 

yaptığı katkılar ve faydalarını incelemek, beslenme hizmetlerinin hem hasta bazında hem de 

hastane genelinde yönetilmesindeki sorunları  belirlemek bu alanda iyileştirme çalışmaları 

için öneriler sunmaktır.  

Önem: Hastane beslenme hizmetlerinde en önemli kısım en düşük maliyetle optimum verim 

sağlamak ve yeni kaynakları kullanarak hastaların memnuniyetini en iyi seviyelerde tutmaktır. 

Hastanelerde beslenme hizmetlerinde maliyetin doğru hesaplanabilmesi için hastaların özel 

diyetine uygun ve bireysel maliyet hesapları düzgün yapılmalıdır. Bu etkin hastane yönetimi 

ve başarısında önemli bir faktördür. Toplumsal fayda ön planda tutulduğu için hizmet 

kalitesinden de ödün vermemek gerekir (1). Son zamanlarda hasta sağlığı açısından oldukça 

önemli konularından biri olan nütrisyonal destek günümüzde tedaviyi destekleyen bir 

önlemden ziyade tedavinin önemli bir bileşeni olarak kabul görmektedir. Nütrisyonel destek 

programlarının hastanelerde önem görmesi ve bu konuda uzmanlaşmış özel bir ekip 

tarafından yürütülmesi sonucunda komplikasyon oranının önemli ölçüde azaldığı 

gösterilmiştir. Beslenme desteğinin uygulanması değişen ve gelişen bir süreçtir. Program 

hastanın bireysel özellikleri, fizik aktivitesi, yeni komplikasyon gelişmesi, vücut ısısındaki 

değişiklikler ve enfeksiyon gibi en son klinik değişkenleri göz önünde bulundurularak düzenli 

olarak incelenmelidir. Yapılan çalışmalarda hastanın hastanede kalış süresiyle, malnütrisyon 

gelişimi arasında pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir (2, 3, 4). Hastaneye yatırılan 

hastaları nütrisyonel risk açısından değerlendirmek için değerlendirme araçları olmasına 

rağmen, hala sürekli tavsiye edilebilecek ve üzerinde yetkili kişilerin düşünce birliği olan 

idealleştirilmiş bir test yoktur (5, 6). İdeal bir testin olmayışı ve tam olarak uygun olmayan 

testlerle hastaların yanlış risk gruplanması hastaya doğru olmayan beslenmenin sunulmasına 

neden olabilir. Hastaneye yatırılan ve takip edilen hastalar malnütrisyon gelişimi açısından 

riskli gruplardan biri olarak bilinir. Yapılan çalışmalarda gelişmiş ülkelerde hastaneye 

yatırılarak tedavi edilen hastalarda %50 oranda malnütrisyon olduğu bildirilmiştir (7). Yatan 

hastalarda malnütrisyon nedenleri olarak; beslenmede zorluklar, çeşitli sebeplerle besin 

ihtiyacının artmış olması, hastane diyetlerinin uygunsuz veya yetersizliği, hastalık nedenli 

iştahsızlık, tanı ve tedavi nedeniyle uzayan açlık periyotlarının olması ve hastalıkdan dolayı 

metabolik stres sayılabilir. Hastanın metabolik ve nütrisyonel değişimleri hastalığın şiddeti, 

organ disfonksiyonunun varlığı, yaralanmanın türü ve hastanın beslenme durumuna göre 

farklılık gösterir. Uygun testle nütrisyon desteğinden fayda görecek hastalar malnütrisyon 

derecelerine göre belirlenir. Hastaya nütrisyon durumuna göre verilecek kaloriyi indirekt 

kalorimetri yöntemi ile hesaplanır (8, 9). Fakat bu yöntem pahalı olduğu için çok 

kullanılmamaktadır. Onun yerine kullanılan tahmini bazal metabolik hız ölçüm yöntemi 

HarrisBenedict yöntemidir (10). Hastanelerde normal beslenme ve hastalık ilişkisi yanı sıra 

özel amaçlı Enteral ve Parenteral beslenme konusu da oldukça önem arz etmektedir. Doğal 

beslenme yolumuz olan oral alım, yoğun bakım hastaları gibi çeşitli hastalıklarda mümkün 
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olmamaktadır. Bu soruna çözüm olarak enteral ve parenteral nütrisyon tipleri geliştirilmiştir. 

Enteral beslenme, mide ya da ince bağırsağın içinden geçen bir tüp yardımı ile hastanın sıvı 

ile beslenmesinin tıbbi adıdır. Parenteral yolda ise besin maddeleri intravenöz olarak verilir. 

Enteral yola ulaşılamadığında veya kullanılamadığında, ayrıca tek başına enteral yol ile 

nütrisyonel gereksinimler tam olarak karşılanamadığında destek amacıyla parenteral nütrisyon 

kullanılır (11). Farklı beslenmelerle ile ilgili yaşanabilecek sorunlara karşı önlemlerin 

alınması gerekmekte ve bu süreçte hastanın kontrolü düzenli ve disiplinli bir şekilde 

yapılmalıdır. Enteral beslenmede çeşitli komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Hastalar olası 

durumlar için komplikasyonlar üzerinden izlenmelidir. Hastanın klinik izleminin yanında, 

inflamasyonu gösteren tetkiklerin yapılması da avantaj sağlar. Parenteral beslenen hastalarda 

kan şekerinin regüle edilmesi daha zor olabilmektedir, bu nedenle kan şekeri izlemi 

önemlidir. Parenteral beslenme sıvısının içindeki elektrolit oranlarının bilinmesi, hem 

gereksinimlerin karşılanması hem de ilgili elektrolitlere bağlı gelişmesi olası 

komplikasyonların önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Toplam verilen sıvı hacminin 

bilinmesi, beslenme tedavisi uygulanan hastaların sıvı yönetiminin doğru yapılabilmesi için 

gereklidir (12). 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma hastanede beslenme hizmetleri alanında yapılan akademik 

çalışmaların incelenmesi ve literatür taraması sonucu derleme yöntemiyle yapılmıştır. 

Bulgular: Beslenme desteği sürdürülen bir hastanın izlemi açısından değerlendirilmesi 

gereken olmazsa olmaz ilk nokta; hastaya hangi nedenle, ne zaman, nitelik ve nicelik olarak 

nasıl bir tedavi planlandığının bilinmesidir. Beslenme tedavisi başlandığında, hastanın klinik 

ve laboratuar değerlerinin biliniyor olması, izlem sırasında bu verilerin ne şekilde değiştiğinin 

değerlendirilmesine olanak tanır. Hastaların, malnütrisyon risk derecelendirmesi, hesap 

edilmiş enerji gereksinimleri ve vücut bileşenleri, sıvı ve elektrolit durumları, antropometrik 

ölçümleri, tedavi sonrasında da değerlendirilerek tasarlanmış tedavinin güncellenmesi 

sağlanır. Hangi yolla beslenirse beslensin, beslenme tedavisi için ortaya konan hedeflere 

ulaşma durumunun belirlenmesi ve uygulanan tedavinin olası komplikasyonlarının önlenmesi 

amacıyla yakın ve kapsamlı, klinik ve laboratuar izlem uygulanmalıdır (12). Belirlenen 

şartlarda hastaya uygun beslenme hizmetleri sunumu sırasında en az maliyetle en iyi hizmet 

verilmesi hastane yönetiminin iyi şekilde sağlanabiliyor olduğunun göstergesidir. 

Sonuç:  Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır fakat güncel çalışmalrın hala yetersiz 

olduğu da görülmektedir. Konuyla ilgili bazıları uygulanmış ve uygulanma aşamasında olan 

önlemler vardır.  Bu konuya istinaden yapılan çalışmalar ışığında bizimde sunduğumuz 

öneriler şu şekildedir: 

 İster beslenme tedavisi amaçlı ister diğer hastalıklardan dolayı hastaneye yatırılan 

hastaların beslenme şartlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi  

 Özel bir ekip oluşturmanın hastaneye girişlerde kişinin hastalığına göre beslenme 

özellikleri iyi belirlenerek farklı birimlerde yatan hastalara özel beslenme 

programlarının oluşturulması, özellikle beslenmenin farklı tedavilerle olan ilişkisinin 

saptanıp ona uygun bir program oluşturulması 

 Hastaların enteral ve parenteral beslenme ihtiyaçlarına göre denetim altında tutulması, 

yapılan testler ve bireysel muameleye önem verilmesi  

 Bu alanda kendini yetiştirmiş bir grupla hastanede beslenme biriminin oluşturulması 

ve hastaların beslenme ve hastalık ilişkisinin düzenli olarak incelenmesi  

 Bilişim sistemleri kullanılarak beslenme maliyetlerinin hesaplanması ve en düşük 

maliyetle kişiye özel en uygun ve etkili beslenme programının uygulanması  
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Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu: Kamu ve Özel Hastane Karşılaştırması 
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AMAÇ: Bu araştırmanın genel amacı, hastanelerdeki (Kamu-Özel) iş görenlerin iş doyumunu 

belirlemek, sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisini incelemek ve iki hastaneden elde edilen 

verilerin karşılaştırılmasıdır.  

Araştırmanın seçiliş nedeni, sağlık iş görenlerinin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi, iş 

doyumunun hangi faktörlerden etkilendiğinin belirlenmesidir. 

ÖNEM: İş doyumu konusunda yapılan araştırmaların sadece kamu hastanesi ya da sadece 

özel hastanelerde yapıldığı ve iki hastanenin karşılaştırması araştırmalarının pek fazla 

yapılmaması araştırmanın önemi artmaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Araştırma Çanakkale il merkezi’nde hizmet veren bir kamu 

hastanesi ve bir özel hastanedeki sağlık iş görenlerine 2015 yılı içinde anket uygulanmıştır. 

Araştırma 176 sağlık iş göreni üzerinde yapılmış ve örneklemi temsil etmektedir.  

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı “Minnesota İş Doyum Ölçeği” olarak belirlenmiştir. 

Araştırmda 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. “1: Kesinlikle Katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, 

“3: Kararsızım”, “4: Katılıyorum”, “5: Kesinlikle Katılıyorum”.  

Yöntem, iş değerlemesi yapılırken, betimleyici olmaktan çok, kişinin işle ilgili duygularını 

sorgulamaktadır. Diğer taraftan, kişinin var olan ile beklentileri arasındaki farkı ortaya 

koymaktadır. Toplanan veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket 

programında değerlendirilmiştir. Bu programda verilen dağılım frekansları, bağımlı 

değişkenlerin ortalama ve standart sapması ile bağımlı/bağımsız değişken analizinde iki 

ortalama arasında farkın anlamlılık testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Farkın hangi 

gruptan oluştuğunu bulmak için Tukey testi yapılmıştır.  

BULGULAR: Örneklem grubunun demografik ve sosyo-ekonomik faktörlere göre yapılan 

incelemede; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, meslekte çalışma süresi, 

aylık gelir düzeyi açısından incelenmiştir.  

Kamu hastanesinde en yüksek ortalama skoru “3,52” ile “Vicdanıma uygun şeyler yapabilme 

olanağımın olmasından memnunum” sorusu alırken, bunu sırasıyla “3,51” ile “Başkaları için 

bir şeyler yapabilme olanağım olmasından memnunum” ve “3,49” skor ile “Bana sabit bir iş 

olanağı sağlamasından memnunum” sorusu almıştır. En düşük skor ise “1,58” ile “Yaptığım 

iş karşılığı aldığım ücretten memnunum” sorusunda gerçekleşmiştir. 

Özel hastanede ise en yüksek ortalama skoru “3,89” ile “Başkaları için bir şeyler yapabilme 

olanağım olmasından memnunum” sorusu alırken, bunu sırasıyla “3,68” ile “Toplumda 

saygın bir kişi olma şansını bana vermesinden memnunum” ve “3,59” skor ile Kendi 

yeteneklerimle bir şeyler yapabilme şansımın olmasından memnunum sorusu almıştır. En 

düşük skor ise kamu hastanesinde olduğu gibi “1,76” ile “Yaptığım iş karşılığı aldığım 

ücretten memnunum” sorusunda gerçekleşmiştir. 

Çalışılan kurum ile “Toplumda Saygın Olmaktan Memnuniyet” arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır  (t=7,440, p=0,024). Kamu hastanesinde görev yapan persenelin 
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özel hastanede görev yapan personele göre bu boyuttan daha az memnun oldukları 

görülmektedir. 

 

Çalışılan kurum ile “İş Karşılığı Alınan Ücretten Memnuniyet” arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır (t=7,438, p=0,024). Kamu hastanesinde çalışan persenelin özel 

hastanede görev yapan personele göre bu boyuttan daha az memnun oldukları görülmektedir. 

Kamu hastanesinde görev yapan personelin eğitim durumu ile “Yöneticinin İdare Tarzından 

Memnuniyeti” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (F=4,725, 

p=0,317). Buna karşın özel hastanede görev yapan personelin eğitim durumu ile “Yöneticinin 

İdare Tarzından Memnuniyeti” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(F=10,801, p=0,029). Farkın Ön lisans grubundan kaynaklandığı bulunmuştur. Ön Lisans 

grubu diğer gruplara göre daha fazla kararsızlık göstermiştir. 

Kamu hastanesinde görev yapan personelin medeni durumu ile “İş ile ilgili alınan kararların 

uygulamaya konmasından memnuniyet” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (F=1,393 p=0,498). Buna karşın özel hastanede görev yapan personel de 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F=10,813  p=0 ,004). Evlilerin bekarlara 

göre iş ile ilgili alınan kararların uygulamaya konulmasından daha fazla memnun oldukları 

bulunmuştur.  

SONUÇ: Araştırmaya katılan örneklem grubunun (176) sosyo-demografik faktörlere göre 

normal dağılım sınırında olduğu görülmektedir. 

 

Sağlık işgörenleri üzerinde yapılan bu araştırmada iş doyumunu olumsuz etkileyen faktörler; 

yapılan iş karşılığında alınan ücretten memnuniyetsizlik, işte terfi olanağının olmayışı ve 

kişinin kendi kararlarını uygulama serbestliğine sahip olmayışı olduğu belirlenmiştir. 

“Yaptığım iş karşılığı aldığım ücretten memnunum” sorusu “Kamu hastanesi”nde %1,58’lik 

oranla ve   “Özel hastane”de  % 1.76’lık oranla en düşük ortalamayı almıştır. Bu durum; her 

iki hastane işgörenlerinin de iş karşılığında aldıkları ücretten memnuniyetsiz oldukları 

şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmada iş doyumunu olumsuz yönde etkileyen ikinci faktör ise; “Kamu hastanesi”nde % 

1,83 ve “Özel hastane”de % 2,21 lik ortalama değerleri ile “İşte terfi olanağımın olmasından 

memnunum” sorusu olmuştur. İş doyumunu olumsuz yönde etkileyen üçüncü faktör her iki 

hastanede de “Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini vermesinden memnunum” sorusu 

olmuştur. Bu soru “Kamu hastanesi”nde % 2,09  ve “Özel hastane”de % 2,35’ lik ortalama 

değerlerini almıştır. 

Her iki hastane iş görenleri için de en düşük iş doyumunun yapılan iş karşılığında alınan ücret 

olduğu görülmektedir. Ücretin performansa dayalı olarak belirlenmesi ve eşit işe eşit ücret 

anlayışının çalışılan örgüt tarafından benimsenmesi iş doyumunu arttırıcı yönde bir öneridir. 

Kamu hastanesi iş görenlerinin devlet memuru olması dolayısıyla aldıkları ücretlerle ilgili 

düzeltmelerin sağlanması kanuni değişikliklerin yapılmasını gerektirse de hastane yöneticileri 

olarak, en azından kurum bazında dağıtılan döner sermaye katkı paylarının artırılması ya da 

daha adil yapılması, ödül ve teşviklerde maddi ödüllendirmelerin sık kullanılmasının doyum 

düzeylerinin yükselmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bir diğer düşük iş doyumunun yükselme ve terfi olanakları boyutunda olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle terfi ve yükselme olanakları konusunda iyileştirme yapılması önerilir. Bu konuda 

hastane yönetimi sağlık iş görenlerinin özellikle mesleki yeterliliğini ve çalışmalarını yansız 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

439 

 SÖZEL BİLDİRİLER 

olarak değerlendirebilmeli, adil bir görevde yükselme-takdir sistemi oluşturulmasına özen 

göstermelidir. 

Yine iş doyum düzeyleri değerlendirildiğinde klinik birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının 

“üstlerin yönetim tarzı, amirin karar vermedeki yeteneği ve alınan kararların uygulamaya 

konması” başlıklarından doyumsuz oldukları tespit edilmiştir. Çalışanların alınan kararlara 

katılımının sağlanması, görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirmesi, alınan kararların 

uygulamaya geçirilmesi gibi konuların hastane yönetimlerince dikkate alınmasının iş doyum 

düzeylerini yükselteceğini düşünülmektedir. 

Eğitim düzeyi yüksek sağlık çalışanlarının iş doyum düzeylerinin ve çalışma ortamı 

algılarının yükseltilmesi için bu grubun talep ve beklentileri göz önüne alınması, kendileriyle 

ilgili kararlara katılımlarının sağlanması, mesleki gelişimlerini destekleyecek programlar 

düzenlenmesi ya da mevcut eğitim, konferans gibi imkânlardan yararlanmalarının 

sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Kamu Hastanesi, Özel Hastane, Çanakkale, Sosyo 

Ekonomik Faktörler 
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İzmir İli Karşıyaka İlçesinde Kamuya Bağlı Bir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi ile Özel 

Muayenehanelerde Görev Yapan Diş Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik 

Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Dt. Ayşegül DOĞAN EREN
 

Doç. Dr. Levent B. KIDAK 

Amaç: Bu çalışma,  Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (Demirköprü Yerleşkesi) 

görev yapan diş hekimleri ile Karşıyaka’da özel muayenehanelerde görev yapan diş 

hekimlerinin, tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri bakımından  karşılaştırılmasını 

amaçlamaktadır. Bu sayede Karşıyaka ilçesinde diş hekimleri açısından diş hekimliği 

hizmetlerinin kamu ve özel sektördeki işleyişine ışık tutulması hedeflenmektedir. 

Önem: Diş hekimliği, uzun ve zor bir eğitim süreci ve sonrasında yüklü  bir  mali yatırım 

gerektiren;  insanlarla birebir ilişki içerisinde yürütülen bir meslektir. Sınırlı sayıda hekimin 

görev yaptığı kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk basamak sağlık hizmetleri içerisinde 

ağız ve diş sağlığı hizmetlerine neredeyse hiç yer verilmemektedir. Bu nedenle ağız ve diş 

sağlığı hizmeti almak isteyen insan sayısı giderek artış göstermektedir. Diş hekimleri 

mesleğin kendine has zorluklarıyla baş etmenin yanı sıra, yoğun hasta sirkülasyonu nedeniyle 

de sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durum özellikle kamuya bağlı adsmlerde söz konusu 

olmaktadır. Çünkü bu sağlık kuruluşlarında hekim başına düşen hasta sayısı günden güne 

artmakta, hekimler yoğun akış karşısında zorlanmaktadırlar. Performans da göz önünde 

bulundurulduğunda yoğun bir tempoda, stres altında çalışmakta oldukları görülmektedir.  

Muayenehane hekimleri son dönemde meydana gelen yönetmelik değişiklikleri sebebiyle 

maddi yönden sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Yeni yönetmelik kapsamında daha büyük özel 

sağlık kuruluşlarının açılması teşvik edilmekte olup zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken 

şartlar ağırlaşmıştır. Bu da muayenehane hekimlerini maddi külfet altına sokmaktadır. 

Çalışmamız bu adaptasyon döneminde gerçekleştirildiği için, bir nevi diş hekimlerinin bu 

güncel değişimler karşısındaki mesleki tatmin durumlarını da değerlendirmiş olmaktadır. 

Sağlık hizmeti verenlerin kendi memnuniyetlerinin sağlanmasının hasta memnuniyetine direkt 

olarak etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda diş hekimlerinin tükenmişlik ve iş tatmini 

düzeylerinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğu görülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırma bir anket çalışması olup,  80 gönüllü diş hekimini 

kapsamakta ve anket uygulanan diş hekimlerinin tükenmişlik ve  iş doyumu düzeylerinin 

saptanmasına olanak vermektedir. Toplanan veriler Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Minnesota 

İş Doyumu Ölçeği ve Kişisel bilgi formundan elde edilen veriler ile sınırlıdır. Araştırma 

evreni Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ve Karşıyaka’da özel muayenehanelerinde  

görev yapan diş hekimlerinden oluşmaktadır. Üniversite hastanesi diş hekimliği fakültesinde 

görev yapan diş hekimleri araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Karşıyaka ADSM’de 

toplam 54 hekim, Karşıyaka dahilindeki muayenehanelerde de toplam 114 hekim görev 

yapmaktadır. Yığından çalışma için 80 gönüllü diş hekimi seçilerek anket uygulaması 

yapılmıştır. 80 diş hekiminin   40’ı muayenehanelerde, 40’ı da Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezinde görev yapmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeklerin güvenilirlik 

düzeyleri Cronbach alfa değerleri hesaplanarak test edilmiştir. Buna göre içsel doyum için 

Cronbach alfa 0,521, dışsal doyum için 0,653, genel doyum için 0,670, duygusal tükenme için 

0,809, duyarsızlaşma için 0,399, başarı duygusunda azalma için 0,304 olarak bulunmuştur. 

Güven aralığı %95 olarak belirlenmiştir.  Anketler ile toplanan veriler bilgisayar ortamına 

aktarılarak ve SPSS 11.5 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında 

Bağımsız iki örnek t testi (Independent Samples t-test) kullanılmıştır. 
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Bulgular: Katılımcıların 42’si kadın, 38’i erkektir. Araştırmaya katılan kamuda görev yapan 

diş hekimlerinin büyük çoğunluğu meslekte 11-15 yıl arası çalışmaktadır. Özel 

muayenehanede görev yapanların ise çoğu 21 yıldan fazla süredir bu mesleği yapmaktadırlar. 

Katılımcıların 58’i (%73,4) ekonomik durumlarından orta derecede memnuniyet 

göstermektedirler. İş doyumu ölçeğinin değerlendirilmesinde tüm örneklem için aritmetik 

ortalaması en yüksek olan içsel doyum değeridir. En düşük  aritmetik ortalama dışsal 

doyumda görülmektedir.  Özel muayenehanede çalışanların genel doyum ve içsel doyum 

ortalamaları kamudakilerden yüksek bulunmuştur. Dışsal doyum ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Tükenmişlik değerlerine bakıldığında en 

yüksek aritmetik ortalama kişisel başarı duygusunda azalma değerinde (X=1,7163), en düşük 

aritmetik ortalama duyarsızlaşma değerinde (X=0,8713) görülmektedir. Muayenehanede  

çalışanların duyarsızlaşma ortalama değerleri kamuda çalışanlara göre anlamlı şekilde düşük 

bulunmuştur. Duygusal tükenme ve kişisel başarı duygusunda azalma alt boyutları açısından 

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Anketlerin 

yorumlanmasında genel doyum ortalamalarına bakıldığında kamuda görev yapan diş 

hekimlerinin ortalama puanına göre genel doyumları “nötr” , özel muayenehanede görev 

yapanların ortalama puanı ise “memnun”a karşılık gelmektedir. 

 

Sonuç: Günümüzde pek çok meslek grubunu yakından ilgilendiren tükenmişlik, bireylerin iş, 

aile ve sosyal yaşamlarını tehdit etmektedir. Tükenmişlik beraberinde iş doyumsuzluğunu da 

getirmektedir. Bu da hem bireyleri hem de içinde bulundukları örgütleri olumsuz 

etkilemektedir. Sağlık çalışanları mesleğin getirisi olan çeşitli stres faktörlerine maruz 

kalmakta, iş doyumları azalmakta ve zamanla tükenmişlik ile karşılaşmaktadırlar. 

Çalışmamızda da görüldüğü üzere diş hekimleri tükenmişlik ile karşı karşıya kalan meslekler 

arasında bulunmaktadır. Bu nedenle gerek kamuda gerekse özel muayenehanede görev yapan 

diş hekimlerinde iş doyumunun sağlanması, tükenmişlikle baş edilmesi açısından önem 

taşımaktadır. 
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Amaç: Bu araştırma sağlık çalışanlarının iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda bireylerin sosyo-demografik 

özelliklerine göre iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığını da 

belirlemek amaçlanmıştır. 

Önem: Zamanının büyük bir kısmını hastanelerde geçiren sağlık personeli için işi büyük 

öneme sahiptir. Bireyin çalışma hayatı ile çalışma dışı hayatı keskin sınırlarla birbirinden 

ayrılamamaktadır ve çoğu zaman iş yaşamında veya aile hayatında yaşanan problemler iç içe 

geçebilmekte ve birbirlerini etkileyebilmektedir. Sağlık sektörü gibi yoğun emek ve teknoloji 

gerektiren alanlarda, konu insan sağlığı olduğu için sağlık hizmeti sunan bireylerin işlerini 

severek yapmaları oldukça önemlidir. Uygun olmayan çalışma koşulları, kötü ücret 

politikaları, katı hiyerarşi, kötü yönetim uygulamaları, terfi sistemindeki aksaklıklar ve sosyal 

hayattan soyutlanmış çalışma koşulları gibi faktörler nedeniyle bireyler işinde tatminsizlik 

yaşamaktadır. İşten yeterince tatmin olmayan bireyler, işe karşı yabancılaşma yaşamaktadır. 

Bireylerin yaşadığı bu durum hem kendi fizyolojik ve psikolojik durumlarını etkilemekte, 

hem de sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere, yeterli kalitede hizmet verilememesi ile 

sonuçlanabilmektedir.  

Araştırma Yöntemi: İstanbul’da bir Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini 

yürüten 8 Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada 

örneklem seçimi yoluna gidilmemiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden bütün kadrolu 

personele anket formu dağıtılmıştır. 435 kişi çalışmaya katılmayı kabul ederek anket formunu 

eksiksiz bir şekilde doldurmuştur. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyo-

demografik değişkenlerin olduğu bölüm, ikinci bölümde iş tatmini ölçeği, üçüncü bölümde işe 

yabancılaşma ölçeği yer almaktadır. Araştırmada sağlık personelinin iş tatminlerini ölçmek 

amacıyla, Minnesota İş tatmini Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionnaire MSQ) 

kullanılmıştır. Minnesota iş tatmini ölçeği, 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve Lofguist 

tarafından geliştirilmiştir. 1985 yılında Aslı Baycan tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ölçekte 

yer alan ifadeler yine 5’li Likert ölçeğinde olup değerlendirmeler “kesinlikle katılıyorum” 

seçeneğine 5, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 puan verilerek gerçekleştirilmiştir. İşe 

yabancılaşma düzeyini ölçmek için kullanılan anket formu Atan (2011) tarafından hazırlanmış 

olup, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Hazırlanan ölçek ayrıca Isparta ilinde 2011 

yılında, “Sağlık Sektöründe Yabancılaşma” konulu yüksek lisans bitirme projesi çalışmasında 

kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler yine 5’li Likert ölçeğinde olup değerlendirmeler 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneğine 5, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 puan verilerek 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğe ait ortalama puanlar kullanılmış olup, 3 ve üzeri 

puan alanlarda işe yabancılaşma davranışı bulunmaktadır şeklinde kategorikleştirilmiştir. 

Araştırmanın analiz kısmında, tanımlayıcı istatistiklerden, korelasyon analizinden ve non-

parametrik test olan Kruskal Wallis ve Man- Whitney U testinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çalışmaya katılanların %80’i 

kadın, %20’si erkek, %52,2’si evli ve %47,8’i bekar, %79,1’i 34 yaş ve altı grupta yer 

mailto:selmasoyuk@hotmail.com
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almakta, %51,5’i hemşire, %20,7’si hekim, geriye kalan %27,8’i ise ebe, teknisyen ve 

memurdan oluşmaktadır.  Sağlık personelinin çalışma süreleri %23,9’u 1 yıldan az, %43,7’si 

1-5 yıl arası, %18,6’sı 6-10 yıl arasında ve geriye kalan % 13,8’i ise 11 yıl ve üzerinde 

değişmektedir. Çalışmaya katılanların  %33,8’i lisans, %33,8’i lise ve ön lisans, %32,4’ü ise 

tıpta uzmanlık/lisansüstü eğitime düzeyine sahiptir. Çalışmaya katılanların % 72,9’u mesleği 

isteyerek seçmiş ve %12,6’sının da yöneticilik görevi bulunmaktadır. İş tatmini ve işe 

yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi bulgularına 

göre, iş tatmini ve işe yabancılaşma arasında ters yönde ve yüksek düzeyde korelasyon tespit 

edilmiştir(r=-,758, p<0,01). Buna göre sağlık personelinin iş tatmini düzeyleri arttıkça, işe 

yabancılaşma düzeylerinin azaldığı söylenebilir. İş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyinin 

eğitim durumuna, çalışılan birime, çalışma süresine, mesleğine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Kruksal-Wallis analizi sonuçlarına göre; eğitim 

durumuna göre iş tatmini düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir 

(p=0.16<0.05). Ayrıca iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyinin, sağlık personelinin çalıştığı 

birime, çalışma süresine, mesleğe göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir 

(p<0.05). Yine iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyinin cinsiyete, medeni duruma, mesleği 

isteyerek seçme durumuna ve yöneticilik görevi yapma durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan Man-Whitney U testi analiz sonuçlarına göre, 

iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeyinin cinsiyete, medeni duruma, mesleği isteyerek seçme 

durumuna ve yöneticilik görevi yapma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit 

edilmiştir. (p<0.05).  

Sonuç: Araştırma sonucuna göre, sağlık personelinin işe yabancılaşma düzeyi arttıkça, iş 

tatmini düzeyinin azaldığının ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca bazı sosyo-ekonomik 

faktörlere göre iş tatmini ve işe yabancılaşma düzeylerin farklılaştığı tespit edilmiştir. Ücret 

politikalarında iyileştirmeler, çalışanların yönetime katılması, iş zenginleştirme, uygun 

çalışma koşulları, yeterli sağlık insan gücü gibi uygulamalar yabancılaşma düzeyinin 

azaltılmasına etki eden faktörler olarak sıralanabilir. Ayrıca yine bu uygulamalar ile bireylerin 

iş tatmini düzeyi de artmaktadır.  
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Amaç: Sağlık hizmetlerinin sağlık profesyonelleri tarafından en iyi şekilde sunulması 

gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde insanın insana hizmet etmesinden dolayı bu durum 

oldukça zorlu ve karmaşık hale gelmektedir. Hizmetin her iki tarafında bulunan insanların 

içerisinde bulundukları durum ve ruh hali sağlık hizmetlerinin etkililik derecesini ve elde 

edilmesi planlanan çıktıları etkilemektedir. Özellikle sağlık profesyonellerinin işe ve çalışma 

ortamına ve çalışma ortamında yaşananlara ilişkin algıları bireysel iş motivasyonunu 

etkilemektedir. Çalışma ortamında farklılıklar kapsamında çeşitli olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. Bu olumsuz durumlardan biri de cinsiyet ayrımcılığıdır. Cinsiyet ayrımcılığı, 

en geniş tanımıyla cinsiyete dayalı yapılan her türlü ayrım olarak; bireysel iş motivasyonu ise, 

bireyin çalışma performansını etkileyen içsel güç olarak tanımlanabilir. Kadın hekimler 

bağlamında cinsiyet ayrımcılığının bireysel iş motivasyonunu nasıl etkilediğine ilişkin algının 

belirlenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.  

 

Önem: Sağlık hizmetlerinin yapı taşı niteliğinde olan ve sağlık hizmetinin sunulması 

noktasında merkezi role sahip hekimlerin cinsiyet ayrımcılığının bireysel iş motivasyonu 

üzerindeki etkisine ilişkin algılarını belirlemek çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. 

Farklılıklar bağlamında ele alınan cinsiyet farklılığı, sağlık kurumlarında iyi yönetildiği 

takdirde her bir sağlık çalışanı kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyma fırsatı elde 

edebilecektir. Farklılıkların etkili bir şekilde yönetimi de sağlık çalışanlarının bu konuya nasıl 

yaklaştıkları ile yakından ilişkilidir. Zira, cinsiyet ayrımcılığının varlığına ilişkin algının 

sağlık çalışanlarında oluşması cinsiyet farklılığının yönetimini gerektirir. Sağlık hizmetlerinde 

çalışanların büyük bir çoğunluğunu kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Sağlık bakım 

hizmetlerinde bu oran oldukça önemli düzeyde artmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığının kadın 

sağlık çalışanları bağlamında değerlendirilmesi ve iş motivasyonunu nasıl etkileyeceğine 

ilişkin algının belirlenmesi oldukça önemli görünmektedir.  

 

Araştırma Yöntemi: Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bir kamu 

kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hekimlerin konuya ilişkin algılarını ölçmek üzere 

detaylı bir literatür araştırmasından sonra bir ölçüm aracı geliştirilmiştir. Ölçüm aracı 20 

ifadeden oluşmakta olup 5’li likert tipindedir. Katılımcıların ifadeleri 5: Kesinlikle 

katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 2: Katılmıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum 

aralığında yanıtlamaları istenmiştir. Bu ölçüm aracı kullanılarak yüz yüze mülakat tekniği ile 

ilk aşamada 30 kadın hekime ulaşılabilmiş ve araştırma süreci devam etmektedir. Alan 

araştırması sonucu elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 20.0 programı ile 

analize tabi tutulmuştur. Tanımlayıcı istatistikler kullanılarak katılımcıların ifadelere 

verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 
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Bulgular: Katılımcıların tamamı (30 kişi) farklı birimlerde görev yapan kadın hekimlerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların % 3,3’ü (1 kişi) 28-32 yaş aralığında, % 10’u (3 kişi) 33-37 yaş 

aralığında, % 60’ı (18 kişi) 38-45 yaş aralığında ve % 26’ sı da (8 kişi) 46 ve üstü yaşındadır. 

Buna göre katılımcıların çoğunluğunu orta yaşın üzerindeki hekimlerin oluşturduğu 

anlaşılmıştır. 

 

Katılımcıların % 3,3’ ü (1 kişi) 2-4 yıl, % 3,3’ü (1 kişi) 8-10 yıl, % 93,3’ü (28 kişi) 11 yıl ve 

üzeri çalışma süresine sahiptir. Katılımcıların hemen hemen tamamının oldukça kıdemli 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların tamamı lisansüstü eğitim düzeyindedir. 

Alan araştırması sonucunda, katılımcıların % 70 ve üzerinde bir oranla her bir ifadeye ilişkin 

yüksek derecede katılım sergiledikleri saptanmıştır. Oldukça önemli olan bu durum 

katılımcıların iş ortamında cinsiyet ayrımcılığına karşı olduğunu desteklemektedir. Ancak, “İş 

güvenliğinin sağlanması konusunda cinsiyet ayırımcılığının yapılması bireysel iş 

motivasyonumu azaltır” ifadesine katılımcıların % 63, 3’ü kesinlikle katıldıklarını 

belirtmişlerdir.  İşin hangi kısmında olursa olsun cinsiyet ayrımcılığının bireysel iş 

motivasyonunu olumsuz etkileyeceği katılımcıların çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. İşe 

alınmada, iş süreçlerinde, terfi olanaklarında dolayısıyla çalışma hayatının tüm süreçlerinde 

cinsiyet ayrımcılığı algısının motivasyon üzerinde olumsuz bir etkisi oluşturacağı 

anlaşılmıştır. “Cinsiyet farklılığı iş gücü verimliliğini etkilemez” ifadesine katılımcıların 

hemen hemen tamamı katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu husus, kadın hekimlerin kendi 

rollerine ilişkin iş ve görevleri yerine getirebilecek enerji ve nitelikleri kendilerinde 

gördüklerini göstermektedir. Hekimler adalet ve hakkaniyetin tüm hususlarda sağlanması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Sonuç: Örgütler, farklı geçmiş, kültür ve deneyimlere sahip kişilerden oluşmaktadır. Doğal 

olarak örgüt içerisinde farklılıkların sebep olduğu birtakım problemlerin yaşanması oldukça 

doğaldır. Ancak bu farklılıklar iyi yönetilip dengede tutulmadığı takdirde örgüt açısından 

daha büyük problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle farklılıklar, yöneticilerin örgüt 

içerisinde yönetmeleri gereken hususlardan biridir. Bu farklılıklar kültürel farklılıklar 

olabileceği gibi cinsiyet farklılıkları da olabilmektedir. Yöneticiler bu tür farklılıkları ve bu 

farklılıklardan kaynaklanan problemleri adil bir yönetim anlayışıyla etkili bir şekilde 

çözmelidirler. Sürdürülebilir bir iş anlayışı ve özellikle sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve 

kalitesi için bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Farklılıkların etkili bir şekilde 

yönetildiği örgütlerde, çalışanların daha mutlu olacağı, mutlu çalışanların da daha üretken 

olacağı ve dolayısıyla örgütün bu durumda daha etkin ve etkili çalışabileceği söylenebilir. 

Sağlık hizmetleri, bu hizmetleri sunan sağlık profesyonellerine sıkı sıkıya bağlıdır. Kendini 

iyi hissetmeyen, dışlanmışlık duygusu içerisinde olmayan, çalışırken motivasyonu sürekli 

düşük olan sağlık çalışanlarının davranışları sağlık hizmetlerinin etkililiğini belirlemektedir. 

Aynı zamanda bu durumun doğal bir sonucu olarak, tıbbi müdahale veya tedavi sonucunda 

malpraktris ve komplikasyonların da gelişebileceği söylenebilir.  Bu nedenle, örgüt içerisinde 

herhangi bir ayrım söz konusu olmadan herkese kendi potansiyelini ortaya koyma fırsatı 

verilmelidir. Sadece cinsiyet ayrımcılığı değil, diğer tüm farklılıkların doğal karşılandığı bir 

çalışma ikliminin oluşturulması oldukça etkili olabilecektir. 
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Amaç: Bu çalışma; “Hemşirelikte Çalışan Sessizliğini” iş doyumu ile birlikte demografik 

değişkenlerin etkileyip etkilemediğini saptamayı amaçlamıştır 

Önem: Hemşirelerde çalışan sessizliği, cinsiyet, çalışılan birim ve eğitim düzeyi 

değişkenlerinden etkilenmektedir. Hemşirelerde iş doyumu ise yalnızca cinsiyet 

değişkeninden etkilenmektedir. Ayrıca demografik özelliklerden cinsiyet ve eğitim düzeyi ile 

birlikte iş doyumunun çalışan sessizliğini etkilediği görülmüştür. 

Araştırma Yöntemi: Veriler için 8 değişkenli demografik özellikler ölçeği, çalışan 

sessizliğinin üç alt boyutu olan IBS, KKS ve IKS ölçekleri ve 14 faktörden oluşan iş doyumu 

ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmede ‘t’ testi, ANOVA testi ve çoklu regresyon çözümlemesi ENTER testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonucunda erkek hemşirelerin kadınlara göre iş doyumları ve sessizlik 

ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Laboratuvarda çalışan hemşireler 

diğerlerine göre daha sessiz kalmaktadırlar. Eğitim düzeyi arttıkça çalışan sessizliği davranışı 

azalmaktadır. Kısaca hemşirelerde çalışan sessizliği, cinsiyet, çalışılan birim ve eğitim düzeyi 

değişkenlerinden etkilenmektedir. Hemşirelerde iş doyumu ise yalnızca cinsiyet 

değişkeninden etkilenmektedir. 

Sonuç: Çalışanlar bazen de iş yerinde ekip arkadaşlarıyla ya da yöneticileriyle sorun yaşamak 

istemedikleri için, ilişkilerinin bozulacağından korktuğu için ya da maddi ve manevi kayıplara 

uğramamak için sessizlik davranışı sergilemektedirler. Örgütte yöneticiler bu durumun 

farkında olmalı ve çalışanlarıyla etkin iletişim sağlamalıdır.  
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Amaç: Sağlık, emek yoğun, yirmidört saat kesintisiz hizmet sunmayı gerektiren, en küçük bir 

hatanın dahi insan hayatına malolabildiği, hastalara ve yakınlarına kişiye özel ilgi ve özen 

göstermeyi gerektiren bir hizmet dalıdır.  Hizmet sunumunda rol alan çalışanların özellikle 

hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti açısından empati, fedakarlık, kendini işe verme, işe 

bağlılık ve işe adanmışlık gibi tutumların geliştirilmesi önemlidir. İşe adanmışlık ise, çalışanın 

tüm enerjisini işe aktarmasıyla birlikte, işe bağlı olma durumudur. Bu tür bir bağlılığın 

kişisel/duygusal nedenleri olabileceği gibi liderlik tarzı motivasyon araçları gibi 

dışsal/örgütsel nedenleri de olabilir.  Paternalist liderlik, çalışanlarına bir aile büyüğü gibi 

davranan, onlara öğüt vererek yönlendiren ve babacan davranışlardan oluşan bir liderlik türü 

olarak ifade edilebilir. Bu araştırmanın temel amacı, paternalist (babacan) liderlik 

davranışlarının çalışanların işe adanmışlık üzerinde etkisini açığa çıkarmaktır. 

 

Önem: Bir istisna psikolojik durum veya rol davranışı olarak tanımlanan işe adanmışlık 

kavramı, bireysel adanmışlıkla birlikte eşlik eden fiziksel, bilişsel ve duygusal enerjinin işe 

aktarılmasıdır (Kahn, 1992, s. 322). İşe adanmışlık çalışanın kişisel özellikleri (kişilik, 

duygular vb) ile ilgili olabileceği gibi, örgütsel koşullarla da ilgilidir. Liderlik tarzı bu 

koşullardan birisidir.  Amarjit ve Mathur (2007) konaklama işletmelerinde transformasyonel 

liderliğin işe adanmışlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Bununla 

birlikte paternalist liderliğin çalışanların iş tutumları üzerindeki etkisini ortaya koyan çok 

fazla çalışma yoktur. Özellikle de Türkiye’de ataerkil aile yapılarına dayanan paternalist 

liderliğin iş kültüründe baskın olduğu düşünüldüğünde (Pellgrini ve Scandura, 2008, s. 568), 

paternalist liderliğin çalışanların iş tutumları üzerindeki etkisini ölçecek daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır. Paternalist (babacan) lider, astlarına tatlı sert davranan, bir aile 

büyüğü gibi onlara öğüt verip yönlendiren, çalışanlarına verdiği desteğe karşılık onlardan 

bağlılık sadakat bekleyen ve iş çevresinde aile ortamı oluşturan özelliklere sahiptir. Paternalist 

liderlik, ast ve üst arasındaki iki yönlü ve hiyerarşiye dayalı bir ilişkiyi barındırmaktadır. Bu 

liderler, çalışanlarını koruyan onlara rehber olan, gerek iş ortamında gerekse iş dışı konularda 

da yardımcı olan fakat çalışanlardan saygı beklemektedir. (Aycan, 2006).  

 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İşe 

adanmışlığı ölçmek için Rich vd. (2010) tarafından geliştirilen Kurtpınar (2011) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan, geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılan 18 maddelik işe adanmışlık 

ölçeği kullanılmaktadır. İlgili ölçek, fiziksel, duygusal ve bilişsel adanmışlık olmak üzere üç 

alt boyuttan oluşmakta ve her boyut 6 soruyla ölçülmektedir. Araştırmada çalışanların 

paternalist liderlik algı düzeylerini belirlemek için Pellegrini ve Scandura (2006) tarafından 

geliştirilen ve 13 ifadeden oluşan Paternalist Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Afyonkarahisar 

Devlet Hastanesi idari birim çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma için örneklem 

belirlenmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda toplamda 149 çalışana 

ulaşılmış fakat, iki katılımcının anketi istatistiksel analize uygun olmadığından araştırma 
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kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırma Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri şöyledir; 

 

H1: Paternalist liderliğin işe adanmışlık üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

H2: Paternalist liderliğin fiziksel adanmışlık üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

H3: Paternalist liderliğin duygusal adanmışlık üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

H4: Paternalist liderliğin bilişsel adanmışlık üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

 

Bulgular: Araştırmanın istatistiksel analizi öncesinde ölçeklere ait normallik testi yapılmış ve 

gerek işe adanmışlık ölçeği gerekse paternalist liderlik ölçeği ifadelerinin normal dağılmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05).  Buradan hareketle veriler non-parametrik testlerden Mann 

Witney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. 18 ifadeden oluşan işe adanmışlık 

ölçeğinin güvenirlik kat sayısı crombach’s alfa 0.925, paternalist liderlik ölçeğinin güvenirlik 

değeri crombach’s alfa ise 0.957 olarak bulunmuştur. Bu ölçeğinde yüksek düzeyde güvenilir 

olduğu söylenebilir. Üç boyuttan oluşan 18 maddelik işe adanmışlık ölçeği faktör analizine 

tabi tutulmuş ve KMO testi  [Ki-Kare: 1756.811, p=0.00] anlamlı bulunmuştur. Bu durumda 

ölçek verilerinin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. Faktör analizi sonrası orijinal 

ölçek yapısına uygun şekilde maddeler üç boyut altında toplanmıştır. İşe adanmışlık ölçeğinin 

fiziksel adanmışlık boyutunun güvenirlik değeri crombach’s alfa 0.857, duygusal adanmışlık 

boyutunun güvenirlik değeri crombach’s alfa 0.891, bilişsel adanmışlık boyutunun güvenirlik 

kat sayısı crombach’s alfa 0.877 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarına bakıldığında; yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, unvan ve toplam çalışma süresi değişkenlerine göre 

işe paternalist liderlik ölçeği, adanmışlık ölçeği ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır (p>0.05). Çalışılan kurumdan memnuniyet değişkenine göre duygusal 

adanmışlık boyutu [z=-4.143, p=0.000], işe adanmışlık ölçeği [z=-2.529, p=0.011] ve 

paternalist liderlik ölçeğinde [z=-3.731, p=0.000] gruplar arası istatistiksel olarak fark 

saptanmıştır. Buna göre çalıştığı kurumdan memnun olan çalışanların verdikleri yanıtlar daha 

yüksek ortalamaya sahiptir. Çalışılan kurum türüne göre,  adanmışlık ölçeği [z=-1.961, 

p=0.050] ve paternalistik liderlik ölçeğinde [z=-5.062, p=0.000] gruplar arası istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu söylenebilir. Analiz sonucuna göre Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği çalışanları her iki ölçeğe daha yüksek ortalama yanıt vermişlerdir.  

 

Tablo 1. Korelasyon Analizi 

Boyut/Ölçek 
Fiziksel 

Adanmışlık 

Duygusal 

Adanmışlık 

Bilişsel 

Adanmışlık 

İşe 

Adanmışlık 

Ölçeği 

Paternalist 

Liderlik 

Ölçeği 

Fiziksel Adanmışlık 1 .639
**

 .660
**

 .825
**

 0.122 

Duygusal Adanmışlık .639
**

 1 .630
**

 .888
**

 .281
**

 

Bilişsel Adanmışlık .660
**

 .630
**

 1 .861
**

 0.161 

İşe Adanmışlık  

Ölçeği 
.825

**
 .888

**
 .861

**
 1 .251

**
 

Paternalist Liderlik 

Ölçeği 
0.122 .281

**
 0.161 .251

**
 1 

 

İşe adanmışlık ölçeği ve alt boyutları ile, paternalist liderlik ölçeği arasındaki ilişkinin 

tespiti için korelasyon analizi uygulanmıştır. Buna göre, duygusal adanmışlık ve paternalist 

liderlik arasında pozitif yönlü, anlamlı fakat zayıf bir ilişkinin olduğu söylenebilir [r=0.281, 

p=0.001]. Bilişsel adanmışlık ve paternalist liderlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır [r=0.161, p=0.051]. Genel adanmışlık ölçeği ile paternalist liderlik 

arasında ise pozitif yönlü, anlamlı ve zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır [r=0.251, 
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p=0.002]. Fiziksel adanmışlık ve paternalist liderlik arasında anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıştır [r=0.122, p=0.141]. Bu sonuçlara göre H1 ve H3 hipotezleri reddedilmiş, H2 ve 

H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların işe adanmışlık ölçeği alt boyutlarından 

fiziksel adanmışlığa verdikleri yanıtların ortalaması   : 4.53, duygusal adanmışlığa verdikleri 

yanıtların ortalaması   :4.08, duygusal adanmışlığa verdikleri yanıtların ortalaması   :4.17 

olarak bulunmuştur.    Çalışanların genel işe adanmışlık ölçeğine verdikleri yanıtların 

ortalaması   : 4.26 iken, paternalist liderlik ölçeğine verilen yanıtların ortalaması   :3.19’dur.  

Korelasyon sonuçlarına göre, işe adanmışlık ile paternalist liderlik arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre yöneticilerin ya da liderlerin paternalist liderlik 

davranışı sergileme düzeyi arttıkça, çalışanların işe adanmışlık düzeylerinde artış olmaktadır.  

 

Kaynakça: 
Ariani, D.W. (2013). The Relationship between Employee Engagement, Organizational 

Citizenship Behavior, and Counterproductive Work Behavior. International Journal 

of Business Administration, Vol. 4, No. 2, PP. 46-56. 

Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards conceptual refinement and operationalization. In 

K. S. Yang, K. K. Hwang, ve U. Kim (Eds.), Indigenous and cultural psychology: 

Understanding people in context (pp. 445-466). New York, NY: Springer. 

Kahn, W.A. (1992). To Be Fully There: Psychological Presence at Work. Human 

Retations, vol. 45, no. 45, pp. 321-349. 

Kurtpınar, M. (2011). Birey-Örgüt Uyumunun Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde 

Kişilik Özellikleri ve İşe Adanmışlığın Rolü. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 

Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Savunma 

Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Maslach, C. ve Leiter, M.P. (1997). The truth about burnout. San Francisco: Jossey Bass. 

Padavic, I., ve Earnest, W. R. (1994). Paternalism as a component of managerial strategy. 

Social Science Journal, 31(4): 389-405. 

Pellegrini, E.K. ve Scandura, T.A. (2006). Leader-Member Exchange (LMX), Paternalism, 

And Delegation In The Turkish Business Culture: An Empirical Investigation. 

Journal of International Business Studies, 37, 264-279. 

Pellegrini, E. K. ve Scandura, T. A. (2008). Paternalistic Leadership: A Review And 

Agenda For Future Research. Journal of Management, 34 (3), 566–593. 

Rich, B. L., Crawford, E. R. ve Lepine, J. A. (2010). Job Engagement: Antecedents and 

Effects on Job Performance. Academy of Management Journal, 53, 617-635. 

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. ve Bakker, A. B. (2002). The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic 

approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. 

Schaufeli, W.B., Baker, A.A. ve Salanova, M. (2006). Educational and Psychological 

Measurment. The measurement of work engagement with a short questionnaire. A 

CrossNational Study. Vol 66, number 4. 

Saks, M.A. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of 

Managerial Psychology, Vol. 21 Iss 7 pp. 600 – 619. 

 

Anahtar Kelimeler: Paternalizm, liderlik, adanmışlık, iş, araştırma. 

  



 

454 
 SÖZEL BİLDİRİLER 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

Tükenmişlik Sendromunun İç Girişimcilik Üzerine Etkisi Ankara İlinde Bir Uygulama 

Gökçen ŞENEL
1
, Aykut EKİYOR

2
, Ömer Faruk AVER

3 

1
Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi,  gokcendumen@hotmail.com 

2
 Yrd.Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 

aykutekiyor@gazi.edu.tr 
3
Doktora Öğrencisi- Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora prog., farukaver@hotmail.com 

 

Amaç: Olumsuz, arzu edilmeyen ve stresle ilişkili bir süreç olan tükenmişliğin örgüt içi 

girişimcilik üzerindeki etkisinin de olumsuz olması beklenebilir. Ancak bu etkinin hangi 

davranışlar üzerinde ve ne ölçüde gerçekleşebileceği bu araştırmanın temel amacıdır. Bu 

amaca hizmet etmek üzere “Çalışanların yaşadığı tükenmişlik, iç girişimcilik davranışlarını 

olumsuz etkileyecektir” hipotezi test edilmiştir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, cevap aranan sorular ve geliştirilen araştırma modeli 

aşağıda belirtilmiştir.  

H1: Çalışan personelin, yaşadığı tükenmişlik ile iç girişimcilik eğilimi arasında olumsuz 

yönde bir ilişki vardır.  

H1a: Çalışan personelin, tükenmişlik kavramının bir alt boyutu olan “duygusal 

tükenme” ile iç girişimcilik eğilimi arasında olumsuz bir ilişki vardır.  

H1b: Çalışan personelin, tükenmişlik kavramının bir alt boyutu olan “kişisel başarı” ile 

iç girişimcilik eğilimi arasında olumsuz bir ilişki vardır.  

H1c: Çalışan personelin, tükenmişlik kavramının bir alt boyutu olan “duyarsızlaşma” ile 

iç girişimcilik eğilimi arasında olumsuz bir ilişki vardır.  

Önem: Veri tabanlarında tarama yapıldığında özellikle son 20 yıldır tükenmişlik üzerine 

yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde artmaya başladığı görülmektedir. 1970’li yılların 

ortalarında başlayan tükenmişlik çalışmalarından bugüne  kadar 5500’den fazla çalışma 

yayınlanmıştır. 1980’li yıllardan 1990’lı yılların ortalarına kadar tanımlayıcı ve kesitsel 

çalışmalara yoğunlaşılmış, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren uzunlamasına çalışmalar 

gündeme gelmiştir (Borritz ve ark. 2006; Sonnentag 2005). Türkiye’de tükenmişlikle ilgili 

çalışmalara 1992 yılında başlanmıştır. Bununla birlikte Ergin tarafından 1996’da yapılan 

çalışma ulusal düzeyde olması, bütün sağlık meslek gruplarını ve bütün bölgeleri içermesi, 

büyük örneklemle yapılan ilk ve tek çalışma olması nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada sağlık 

çalışanları içinde hekimlerin ve özellikle hemşirelerin tükenmişlik yönünden en riskli grup 

olduğu belirtilmektedir (Ergin 1996). (Günüşen ve Üstün; 2010:41). 

Tükenmisliğin sonuçları incelendiğinde işi savsaklama, işi bırakma eğiliminde artış, hizmetin 

niteliğinde bozulma, işe izinsiz gelmeme, izin sonunda rapor ve benzeri yollarla izni uzatma 

eğilimi, işte ve iş dışında insan ilişkilerinde bozulma ve uyumsuzluk eğilimi, es ve aile 

bireylerinden uzaklaşma eğilimi, düşük iş performansı, iş doyumsuzluğu, sebepsiz hastalanma 

eğilimleri, işteki yaralanma ve iş kazalarında artma gibi olumsuz sonuçlar görülebilmektedir 

(Maslach, 1982; Maslach ve diğerleri, 2001; Rose, 1995; Wright ve Cropanzano, 2000; Geurts 

ve Gründermann, 1999).  

İç Girişimcilik alanında yapılan bazı çalışmalar (Antoncic ve Hisrich, 2003; Hisrich vd., 

2005; Hitt vd., 2005; Hewison ve Badger, 2006) iç girişimci bireylerin kendilerine özgü 

özellikleri olduğuna vurgu yapmakta ve bu bireylerin birçok farklı kişilik özelliği taşıdığını 

göstermektedir. Söz konusu özellikler derinliğine incelendiğinde, bunlardan yenilikçilik, risk 

mailto:aykutekiyor@gazi.edu.tr
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alma ve fırsatlara odaklanmanın öne çıktığı ifade edilmekte (Korkmazyürek vd., 2008; Saylı 

ve Ağca, 2009) ve anılan özellikler, iç girişimciliğin alt boyutları olarak ele alınmaktadır 

(Meydan; 2010:197). 

Araştırma Yöntemi: Durum tespitine yönelik olarak yapılan bu araştırmanın örneklemini, 

Ankara X Devlet Hastanesinde hemşire pozisyonunda görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklemin belirlenmesinde kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Verilerin 

toplanmasında anket yöntemi, 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanlardan 

toplanan kullanılabilir durumda olan 99 adet soru formu araştırma kapsamına alınmıştır. 

Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ergin (1992) tarafından yapılan ölçek, her 

birinde beş basamaklı yanıt seçenekleri olan 22 sorudan oluşmaktadır. Duygusal tükenme, 

kişisel başarı, duyarsızlaşma olmak üzere üç alt boyutu vardır (Maslach & Jackson, 1986). 

Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları olumsuz, kişisel başarı boyutu olumlu yanıtları 

içermektedir. Puanlar her alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Alt ölçeklerden elde edilen 

puanlar için kesme değeri olmadığından tükenme var ya da yok biçiminde bir ayırım 

yapılamamaktadır. Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve bireylerde 

tükenmişlik düzeyinin ölçümünde kullanılan ölçek “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Maslach 

Burnout Inventory- MBI” adıyla anılmaktadır. Maslach ve Jackson bu ölçeği daha çok 

insanlara hizmet eden meslek gruplarını düşünerek geliştirmişler, tükenmişliğin de bu 

mesleklere ilişkin özel bir sorun olduğunu savunmuşlardır. Dolayısı ile ölçek sağlık 

sektöründe insan kaynakları üzerine yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılmıştır (Arı ve Bal 

2008, Martinussen ve ark. 2007, Maslach ve Jackson1981). Tükenmişlik ölçeğinin alt 

boyutları ilişkili olsalar da, birbirlerinden farklı kavramlardır. Bu nedenle, ölçekle 

değerlendirme yapılırken toplam bir tükenme puanı elde etmek mümkün değildir. Her bir alt 

boyut ayrı ayrı değerlendirilip, yorumlanmalıdır. Ancak tükenme arttıkça duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma alt boyutlarının puanı artmakta ve kişisel başarı puanı azalmaktadır 

(Maslach ve Jackson 1986).(Dikmetaş, Top ve Ergin; 2011:6). 

Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ergin (1992) tarafından yapılan ölçek, her 

birinde beş basamaklı yanıt seçenekleri olan 22 sorudan oluşmaktadır. 

Jarna ve Kaisu tarafından geliştirilen (2005) "How about measuring intrapreneurship" adlı 

araştırmanın ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orijinalinin kullanımı için gerekli izin e-mail 

aracılığıyla …..’den alınmıştır.  Ölçeğin Türkçesinin kullanımı için gerekli izin, ölçeği 

Türkçeye çevrildikten sonra orijinal ölçeğin bütününün ve alt boyutlarının güvenilirliğini 

değerlendiren ve ölçeği (11 sorusu hariç) geçerli ve güvenilir bulan Pamukkale Üniversitesi, 

Kale Meslek Yüksekokulu, Öğr. Gör. Mehmet Kızıloğlu’ndan alınmıştır.  

Ölçek yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin tüm boyutları 5' li Likert ölçeğine göre 

oluşturulmuştur. Buna göre ölçekteki ifadelere verilen cevaplar sırasıyla Hiç Katılmıyorum 

“1”, Katılmıyorum “2”, Kararsızım “3”, Katılıyorum “4”, Tamamen Katılıyorum “5” şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Ölçeğin birinci boyutunda “Yönetim ve Organizasyon Teşviki” 7 soru ile, ikinci boyutunda 

“Bireysel Motivasyon” 5 soru ile, üçüncü boyutunda “Şeffaflık ve Açıklık” 5 soru ile ve 

Dördüncü boyutunda “Bireysel Yetkinlik” 2 soru ile, beşinci boyutunda “Yapıcı İş Çevresi” 3 

soru ile, altıncı boyutunda “Yeniliğe Teşvik” 3 soru ile ve yedinci boyutunda “Gelişme” 3 

soru ile ölçülmeye çalışılmıştır. İstatistik analizlerinde Spearman Korelasyon Analizi ve 

Anova testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Tükenmişlik alt boyutlarının örgüt içi girişimci davranışlar ile arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğu görülmüş ve elde edilen diğer bulgular tartışılmıştır. 
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Tükenmişlik ve iç girişimciliğin arasındaki ilişkinin Spearman Korelasyon Analizi ile 

hesaplanmasından elde edilen sonuçlar yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre, Genel 

ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, İç Girişimcilik ile Tükenmişlik arasında negatif 

yönlü ve zayıf (r = -0.273) bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Bu sonuç, İç girişimcilik ile 

Tükenmişlik arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu, Tükenmişlik skorunda yaşanacak bir 

artışın, İç Girişimcilikte azalmaya neden olacağı anlamı taşımaktadır. 

Sonuç: Bu araştırmada, tüm boyutları ile tükenmişlik düzeylerinin, örgüt içi girişimcilik 

tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, tükenmişlik ve iç girişimcilik ölçeklerine 

göre belirlenen sorular Likert ölçeğine, araştırmanın örneklemine uygulanmıştır. Araştırma 

bulgularına göre, tükenmişlik boyutlarından duyarsızlaşma hissi arttığında kişinin iç girişimci 

eğiliminde azalma,  duygusal tükenme boyutu arttığında yine kişinin iç girişimcilik 

eğiliminde azalma görülmektedir. Kişisel başarısı hissi azalmasında ise iç girişimcilik 

eğiliminin arttığı görülmektedir. Çalışma sadece bir devlet hastanesi ile sınırlı kaldığından 

sonuçlar kesin bilgi vermemektedir. İleride araştırma evreni çoğaltılarak araştırmaya devam 

edilecektir. 
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Amaç: Bu çalışmada amaç, seçilen kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarının kültürel 

duyarlılığının ölçümlenmesidir. Bu amaçla, ölçek boyutları üzerinden karşılaştırmalar 

yapılarak, sağlık çalışanlarının hem kültürel duyarlılığı hem de kültürel duyarlılık boyutları 

açısından fark yaratan durumlar ortaya konmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Önem: Kültürel duyarlılık, sağlık personelinin insani yaklaşımla, güven verici bir ortamda 

bakım alan bireylere uygun doğru seçimleri sunması, onlarla güçlü ilişkiler kurması, 

uzlaşması, haklarının savunuculuğunu üstlenmesi ve yaptığı işleri benimsemesidir. Sağlık 

bakımında kültürel yeterli bakımdan bahsedilecekse; sağlık personelinde bulunması gereken 

özellikler 4 sac ayağına oturmaktadır. Bunlar; kültürel farkındalık, kültürel bilgi ve beceri, 

kültürel duyarlılık ve kültürel yeterliliktir. Kültürel yeterli bakım, hasta ve sağlık personeli 

arasında etkili iletişimin kurulması, kültürel ve dil engellerinin aşılması, sağlık personelinin 

farklı kültürden bireylerin tutumlarını, değerlerini, sözel ifadelerini, beden dilini 

anlayabilmesidir. Sağlık hizmetlerinde kültürel yeterli bakım verilecek olursa tanı hataları 

önlenerek, hastalar ilaç önerilerine ve izlemlere daha çok uyacaklardır. Sağlık personeli 

açısından mesleki hatalar azalacak, eşitsizlikler önlenecek, etkili, güvenilir, ekonomik, kaliteli 

hizmet sunulabilecek, kurum akredite olabilecek ve sağlık kurumunun kullanma hızı 

artacaktır. Sağlık hizmetinin kültürel yeterli şekilde sunulması hasta –sağlık çalışanı 

iletişimini, hasta memnuniyetini, tedaviye uyumu, ayrımcılığı azaltır (Temel, 2011, 43-73). 

Günümüzde kültürel duyarlılığın önemi sağlık sektöründe de belirgin şekilde farkedilmeye 

başlanmış, özellikle sağlık turizmi, göç, mültecilik gibi konular kültürel duyarlılığa daha fazla 

önem verilmesi gerektiğini vurgulayan sosyal konular olmuştur. Uluslararası literatürde 

konunun önemi üzerine yapılmış çok çeşitli yayınlar bulunmakta iken Türkçe literatürde 

yapılan yayınlara bakıldığında sayıca oldukça az olduğu görülmektedir. Yurtdışında, sağlık 

çalışanlarına kültürel duyarlılık eğitimleri verilmekte ve “Hasta Merkezli Kültürel Duyarlılık” 

kavramı yerleştirilmektedir. Türkçe literatüre katkı sağlaması ve sağlık çalışanları ve sağlık 

yöneticileri için bilgi ve fikir vermesi açısından, bu çalışma oldukça önemlidir.  

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma, İstanbul ilinde Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 4 

kamu hastanesinde toplam 247 sağlık çalışanına anket uygulanarak yapılmıştır. Kullanılan 

ölçek, Chen ve Starosta’nın (2000) geliştirdikleri ve Türkçeye çevirisi Serap Bulduk (2010) 

tarafından yapılan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğidir (Intercultural Sensitivity Scale ‐ISS). 

Verilerin çözümlemesinde  IBM SPSS Statistics23.0 paket program kullanılmıştır. Çalışmada 

öncelikle, doğrulayıcı faktör analizi yapılarak boyutlar belirlenmiş ve sonrasında boyutlar 

bazında güvenilirlik analizleri yapılmıştır.  Çalışmada değişkenler arası ölçümlemeleri 

yapmak üzere OneWayAnova ve Bağımsız Örneklem T testi uygulanmıştır. Farklılık yaratan 

grupları belirlemek için Post Hoc testlerinden biri olan Scheffe testinden yararlanılmıştır.  

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 4 boyut altında toplandığı 

görülmektedir. Yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; ölçek güvenilirliği 0,834 

bulunmuştur. Bu oran ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Boyutlar 

bazında bakıldığında ise; “İletişim Sorumluluğu” boyutunun güvenilirliği 0,714; 
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“Başkalarının Kültürel Farklarına Saygı Duyma” boyutunun güvenilirliği 0,642;“İletişimde 

Özgüven” boyutunun güvenilirliği 0,751 ve “İletişimden Keyif Alma ” boyutunun 

güvenilirliği ise 0,602 bulunmuştur. Frekans dağılımlarında kayıp değerler dikkate alınmıştır. 

Buna göre; yaş kategorisinde 5, cinsiyet kategorisinde 1, meslek kategorisinde 9, eğitim 

kategorisinde ise 2 kayıp değer bulunmuştur. Araştırmaya katılanların 181’i kadın, 65’i ise 

erkektir. Katılımcıların 39’u lise, 44’ü önlisans, 92’si lisans, 70’i ise lisansüstü mezunudur. 

Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında; 63’ünün 18-25 yaş aralığında, 129’unun 26-35 yaş 

aralığında, 39’unun 36-45 yaş aralığında, 11’inin ise 46-55 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Meslek grupları açısından dağılım bakıldığında ise; 59’unun hekim, 94’ünü 

hemşire, 14’ünün fizyoterapist, 42’sinin sağlık teknikeri, 3’ünün psikolog ve 26’sının diğer 

meslek gruplarına dahil olduğu görülmektedir.  

Sonuç: Çalışmamızın boyutlar bazında sonuçlarına bakıldığında; “İletişim Sorumluluğu” 

boyutunda yaş seviyeleri ve cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Eğitim ve 

meslekler anlamında ise anlamlı bir fark mevcuttur. Eğitim açısından bakıldığında; farklılık 

yaratan grubun lisans ve yüksek lisans mezunları olduğu, burada lisans mezunlarının İletişim 

sorumluluğunun daha yüksek olduğu görülmüştür. Meslekler açısından ele alındığında ise; 

hekimlerin sağlık teknikerlerine göre  ve  hemşirelerin  sağlık teknikerlerine göre, iletişim 

sorumluluğu seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.  

“Başkalarının Kültürel Farklarına Saygı Duyma” boyutunda ise; yaş seviyeleri arasında 

anlamlı bir fark mevcuttur. Cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Eğitim 

seviyelerine bakıldığında ise; yüksek lisans mezunlarının lise ve önlisans mezunlarına göre ve 

doktora mezunlarının ise lise, önlisans ve lisans mezunlarına göre başkalarının kültürel 

farklarına saygı duyma düzeyleri daha yüksektir. Meslek açısından da anlamlı fark mevcuttur. 

Hekim ile hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli arasında anlamlı fark olduğu 

hekimlerin bu meslek gruplarına göre başkalarının kültürel farklarına saygı duyma düzeyleri 

daha yüksektir. 

“İletişimde Özgüven boyutunda”, yaş, cinsiyet ve eğitim açısından anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Meslekler açısından bakıldığında ise; hekim ve sağlık teknikeri arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu, hekimlerin sağlık teknikerlerine göre iletişimde özgüvenlerinin 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Son olarak “İletişimden Keyif Alma” boyutunda yaş, cinsiyet ve eğitim değişkenleri açısından 

bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Meslekler arasında ise anlamlı bir fark gözlemlenmiştir.  

Kaynakça:  

Temel, A.B. (2011), Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı, Siyasal 

Kitabevi,1. Baskı, Ankara  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Çalışanı, Kültürel Duyarlılık, Sağlık İletişimi, Hasta 

Merkezli Kültürel Duyarlılık. 
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Amaç: Çalışmanın amacı özel bir sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık çalışanlarının 

tükenmişlik ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek ve tükenmişliğin psikolojik 

dayanıklılık üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.  

 

Önem: Maslach (2003, s. 189)’a göre tükenmişlik, iş yerindeki stres faktörlerine karşı verilen, 

uzun süreli bir yanıtı içeren psikolojik bir sendromdur. Özellikle iş ve çalışan arasında 

uyumsuzluktan kaynaklanan sürekli bir gerginlik halidir. Cordes ve Dougherty (1993) 

tükenmişliğe neden olan örgütsel etmenleri, rol belirsizlikleri, görev tanımlarının kesin 

şekilde yapılmaması, iş yükü, rol çatışması ve işi yapmak için gerekli beceri ve zamandan 

yoksun olma olarak açıklamışlardır (İnce ve Şahin, 2016, s. 394). Maslach ve Leiter (1997), 

tükenmişliğin daha çok doktorlar, hemşireler, öğretmenlik, avukatlık gibi insanlarla daha sık 

iletişim halinde olan mesleklerde görüldüğünü belirtmişlerdir (Çapri, 2006, s. 63). Çalışma 

koşulları, iş yerinde yaşanan yoğun stres, işinden tatmin olmama, iş yükü, fiziksel ve zihinsel 

yorgunluk sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir 

(Yücel ve Ilgın, 2016, s. 624). Sağlık çalışanlarında meydana gelebilecek bu durum onların 

sadece kendi yaşamlarını değil, hizmet sunumlarını da etkileyecektir. İnsan sağlığını 

doğrudan etkileyebilecek bir işle uğraşmaları nedeniyle tükenmişliğin bu meslekteki önemi 

daha da artmaktadır. 

 

Çalışanların tükenmişlik, stres ve diğer olumsuz duygularla başa çıkmalarını sağlayacak, 

pozitif psikolojinin önemli konularından biri de psikolojik dayanıklılıktır (Tümlü ve 

Recepoğlu, 2013, s. 206). Kobasa (1979; 1982) psikolojik dayanıklılığı, varoluşçu yaklaşımın 

temel kavramları doğrultusunda, stresli olaylarla karşılaşıldığında bir direnç kaynağı olarak 

işlev gören olumlu bir kişilik şeklinde tanımlamıştır. Araştırmacıya göre psikolojik 

dayanıklılığı yüksek kişiler, zorlukları bir tehdit olarak değil yeteneklerini sınayacakları bir 

fırsat olarak gören, işlerine düşkün kimselerdir ve yaşamlarındaki olayların kendi 

kontrollerinde olduğunu düşünürler (Sürücü ve Bacanlı, 2010, s.  379). Örgüt içerisinde 

çalışanlar, stres ve tükenmişlik sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında psikolojik 

dayanıklılıkları yüksek ise bu durumla daha kolay başa çıkmaları sağlanmış olur. Sağlık 

çalışanları açısından düşünüldüğünde ise kaliteli hizmet sunumu, hasta ve çalışan 

memnuniyeti bağlamında çalışan, hasta ve örgüt açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özel hastane 

çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 61 sorudan oluşan anket 

formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünü Maslach ve Jackson (1981) tarafından 

geliştirilen ve 22 ifade ve “duygusal tükenme”, “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” olmak 

üzere üç alt ölçekten oluşan “Maslach tükenmişlik envanteri (Burnout Inventory-MBI)”; 

ikinci kısmını Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen ve Basım ve Çetin (2011) 

tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan, 33 ifade ve “kendilik algısı”, “gelecek 

algısı”, “yapısal stil”, “sosyal yeterlilik”, “aile uyumu” ve “sosyal kaynaklar” olmak üzere altı 

alt ölçekten oluşan “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği; üçüncü kısmını ise 

mailto:makbolat@sakarya.edu.tr
mailto:cigdemugan@sakarya.edu.tr
mailto:karakaya.fatmaa@gmail.com
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katılımcılara yöneltilen sosyo demografik sorular oluşturmaktadır. Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeğinde puanların yükselmesi olumlu karşılanırken; tükenmişlik ölçeğinde duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde yüksek puan yüksek tükenmişliği; kişisel başarı 

ölçeğinde ise düşük tükenmişlik düzeyini göstermektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler, korelasyon, regresyon, bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü varyans 

analizi, Mann- Whitney U testi ve Kruskall-Wallis H testi uygulanmıştır. Analizler %95 

güven aralığında (p=0,05) gerçekleştirilmiştir.   

 

Bulgular: Çalışmanın bulgularına göre sağlık çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri 

(4,080,620) oldukça iyi düzeydedir. Benzer durum tükenmişlik bakımından da söz 

konusudur. Duygusal tükenmişlik (2,280,899) ve duyarsızlaşma (1,980,786) düzeyleri 

düşük olmasına karşılık; tükenmişliğin ölçülmesinde üçüncü boyut olarak kullanılan kişisel 

başarı (3,820,770) yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulardan hareket ederek sağlık 

çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin düşük olmasına karşılık, psikolojik dayanıklılık 

düzeylerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte genel olarak tükenmişlik 

ile psikolojik dayanıklılık arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0,05). Ancak, duygusal tükenmişlik ile gelecek algısı (r=-0,282); duyarsızlaşma ile 

gelecek algısı (r=-0,412), sosyal yeterlilik (r=-0,264), aile uyumu (-0,267), sosyal kaynaklar 

(r=-0,372) ve psikolojik dayanıklılık (r=-0,398) arasında ters yönlü ilişki olmasına karşılık; 

kişisel başarı ile sosyal yeterlilik (r=0,341), aile uyumu (r=0,257), sosyal kaynaklar (0,273) ve 

psikolojik dayanıklılık (0,338) arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Sağlık 

çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin psikolojik dayanıklılığa nasıl bir etki ettiğine dair 

gerçekleştirilen regresyon modellerine göre, duygusal tükenmişliğin gelecek algısı; 

duyarsızlaşmanın gelecek algısı, sosyal yeterlilik, aile uyumu, sosyal kaynaklar ve psikolojik 

güçlendirme üzerinde olumsuz yönde yordayıcı etkisi bulunmaktadır. Buna karşılık kişisel 

başarının sosyal yeterlilik, aile uyumu, sosyal kaynaklar ve psikolojik güçlendirme üzerinde 

olumlu yönde yordayıcı etkisi saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının yaş ve medeni durumu, 

eğitim durumu ve görev unvanları psikolojik dayanıklılıklarında anlamlı farklılık 

oluşturmamaktadır (p>0,05). Buna karşılık katılımcıların cinsiyetleri yalnızca aile uyumunda 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık oluşturmaktadır (p<0,05). Sağlık çalışanlarının yaş, 

medeni durum ve cinsiyetleri tükenmişlik düzeylerinde farklılık oluşturmazken (p>0,05); 

eğitim durumları duyarsızlaşma düzeylerinde, görev unvanları ise duygusal tükenmişlik ve 

genel olarak tükenmişlik düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık oluşturmaktadır.  

Marchido (1994) ordu birliğindeki hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada dayanıklılık ve 

tükenmişlik arasında orta derecede ters yönlü ilişki olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde 

Tekin (2011)’in askeri hastanelerde çalışan hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada da 

psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik arasında ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Spurlock 

(2008)’un hemşirelik fakültesi üyelerinde yaptığı çalışmada dayanıklılık ve tükenmişlik 

arasında ters yönlü güçlü bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.  

Schimp (2015) ruh sağlığı merkezi çalışanlarıyla yaptığı çalışmada dayanıklılığın tükenmeyi 

önleyici bir faktör olabileceğini belirtmiştir.  

 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri 

oldukça yüksektir. Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeyleri düşük olmasına karşılık, 

kişisel başarı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlarda daha dinamik bir çalışma ortamı 

sunduğundan; çalışmanın özel sektör sağlık kuruluşunda yapılmasının etkisi bulunduğu 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık çalışanı, tükenmişlik, tükenmişlik sendromu, psikolojik 

dayanıklık 
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Amaç: Araştırmamız İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinde çalışan hekim, hemşire, 

biyolog, laborant ve idari personelin örgütsel sessizlik ile örgütsel güven düzeyleri 

incelenerek bunlar arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamıştır. Ayrıca örgütsel sessizlik alt 

boyutları ve örgütsel güven alt boyutları arasındaki ilişki ve örgütsel güvenin örgütsel 

sessizlik üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da çalışma kapsamında ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda demografik faktörlerin çalışan sessizlik 

davranışı ile ilişkisini ele alan çok sınırlı sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, 

demografik faktörler ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkisinin çalışmaya dahil edilmesinin 

literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

 

Önem: Çalışanların uzun süre, önemli anlaşmazlıklar konusunda sessiz kalmaları, bastırılmış 

duygularını güçlendirerek, içlerindeki güvensizlik duygusunun büyümesine, güvensizlik 

duygusunun büyümesi ise, daha fazla sessizliğe ve daha fazla kendini koruma çabasına yol 

açabilmektedir. Sessizlik yaratıcılık duygusunu ve heyecanı sekteye uğratacak, performans ve 

verimlilik gibi örgütün temel göstergeleri zarar görecektir (Perlow ve Williams, 2003). Bu 

olumsuzlukların yanı sıra güven duygusunun azalmasıyla artan sessizlik etkili örgütsel 

öğrenmeye ve çevreye daha kolay uyum sağlama gücüne de zarar verebilmektedir. Özellikle, 

çalışanların fikirlerine ihtiyaç duyulduğu değişim zamanlarında, çalışanların fikir, görüş ve 

bilgilerini kasıtlı olarak paylaşmama kararları örgütlere ciddi zararlar verebilmektedir 

(Premeaux ve Bedeian, 2003,  Tangirala ve Ramanujam, 2008). Örgütler, güvenin oluşumunu 

ve gelişimini sağlayıp çalışanların sessiz kalma kararlarını minimize ederek bütün 

olumsuzlukları bertaraf edebilirler. Bu çalışma, uygulayıcıları bilgilendirici ve yönlendirici 

çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, örgütlerin kalite, verimlilik, gelişim, değişim 

ve performanslarının yükseltilmesi, örgütsel başarı ve örgütün geleceği için farkındalık 

kazanmalarını sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması yapılmıştır. 

Araştırmamızda kullanılan anket formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk 

bölümünde çalışanların demografik özelliklerinin (çalışılan birim, görev unvanı, görev 

niteliği, kadro durumu, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, medeni durum, toplam deneyim ve 

kurumsal deneyim) belirlemesine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümünde 

çalışanların örgütsel sessizlik düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılan 28 sorudan oluşan 

örgütsel sessizlik ölçeği, üçüncü bölümünde ise çalışanların güven düzeylerini ölçmek 

amacıyla 43 sorudan oluşan örgütsel güven ölçeği yer almaktadır. 

 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan çalışanların %57,3’ünün en yüksek oranla 21-30 yaş 

aralığında olduğu, %67,1’inin cinsiyetinin kadın, % 32,9’unun ise erkek olduğu 
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görülmektedir. Çalışanların medeni durumlarına bakıldığında ise %54,9’unun bekâr, 

%45,1’inin ise evli olduğu görülmektedir. Eğitim durumları incelendiğinde %7,2’sinin lise, 

%13’ünün ön lisans, %33,4’ünün lisans, %46,4’ünün ise yüksek lisans ve üzeri eğitim 

seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların kurumdaki pozisyonları 

incelendiğinde,%38,2’sinin hekim, %40,6’sının hemşire, %21,3’ünün ise diğer (biyolog, 

laborant, idari yetkili) sağlık çalışanı olduğu göze çarpmaktadır.  

Çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde; 

cinsiyet, medeni durum, unvan, görev niteliği ve kadro ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmasına karşılık yaş, toplam çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi ile 

örgütsel sessizlik arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Çalışmamızda Örgütsel Güven Ölçeği alt boyutları -üste bağlılık, kurum içi dayanışma, 

yönetimde açıklık, yönetici becerisi- ile Örgütsel Sessizlik ölçeği alt boyutları -üste 

güvensizlik, engelleyici ortam, bilgi eksikliği, pozisyon kaybı- arasında negatif yönlü 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki düzeyi saptandı. Örgütsel güven ölçeğinin alt 

boyutlarından olan üste bağlılık düzeyi arttıkça Örgütsel sessizlik ölçeği alt boyutları olan 

üste güvensizlik, engelleyici ortam, bilgi eksikliği, pozisyon kaybı alt boyut düzeyleri 

azalmaktadır. Aynı şekilde kurum içi dayanışma düzeyi arttıkça örgütsel sessizlik alt boyut 

düzeyleri azalmaktadır. Kısaca örgütsel güven alt boyut düzeyleri arttıkça örgütsel sessizlik 

alt boyut düzeyleri azalmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuçlar farklı çalışmaların sonuçlarıyla da 

uyumluluk göstermektedir. Örneğin çalışmamızda örgütsel güven alt boyutu olan yönetici 

becerisi arttıkça sessizlik alt boyut düzeyleri yani sessizlik azalacaktır. 

 

Sonuç: Yapılan regresyon analizi sonucunda örgütsel güvenin örgütsel sessizliği 

istatistikî olarak anlamlı derecede etkilediği sonucuna varılmıştır. Modele göre örgütsel 

güvenin örgütsel sessizliği açıklama oranı %85 olarak bulunmuş ve bu yüzde ile modelin 

açıklama gücü önemli olarak ortaya çıkmıştır. 

Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel sessizlik düzeyleri ile örgütsel güven davranışı 

düzeyleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre örgütlerde 

çalışanların örgütsel güven düzeyleri arttıkça örgütsel sessizlik davranışını sergileme 

düzeylerinin azaldığını söylemek mümkündür. 

Örgütsel sessizlik ile sosyodemografik veriler arasındaki farklılıklar incelendiğinde; 

cinsiyeti erkek olanların kadınlara göre daha sessiz olduğu, medeni durumu evli olmayanların 

evli olanlara göre daha sessiz olduğu saptanmıştır. Hekimlerin sessizlik düzeyinin diğer 

personele göre daha fazla olduğu, yönetsel görevde olmayan çalışanların sessizlik düzeyinin 

daha fazla olduğu ve 2547-YÖK kadrosundaki sağlık çalışanlarının sessizlik düzeyinin 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Örgütsel güven ile sosyodemografik veriler arasındaki ilişki incelendiğinde ise, sadece 

kadro durumu arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Hizmet alımı personelinin güven 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı. 

 

Örgütsel sessizlik alt boyutlarından engelleyici ortam en yüksek puanı alan boyuttur. 

İkinci sırada ise üste güvensizlik alt boyutu yer almaktadır. Örgütsel güven alt boyutlarından 

yönetici becerisi en yüksek puanı alırken yönetimde açıklık en düşük puanı almıştır. 
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Amaç: Araştırmanın amacı hastane çalışanlarının ahlaki gelişim durumu ile iş ahlakı 

arasındaki ilişkinin gücü ve durumunun ortaya konulmasıdır. 

Önem: İşletmecilik alanında önemli sorunlardan birisi alandaki yazarların, bilimsel bilgi 

üretmek ile yöneticilere pratik alanda uygulayabilecekleri somut yollar sunma arasında 

kalmalarıdır. Çoğu zaman ilahiyat, felsefe ya da sosyal felsefe bilim dalı altında ele alınan 

ahlak ve etik konularının nispeten kurumsallık, yapı, süreç, davranış ve eylem inceleyen 

çalışmaların gerisinde kalması bu durumun bir sonucudur. Sağlık politikası, yönetimi ve 

işletmeciliği alanında zaman zaman ahlak, etik, iş etiği ve sosyal sorumluluk konularına ilgi 

gösterilse de, çoğu zaman tartışma düzeyinde kalmakta ve pozitivist paradigma ile yapılmış 

amprik çalışmalar sayıca yetersiz kalmaktadır. Ayrıca Sağlık işletmelerinde yapılan 

uygulamaların ve alınan kararların yalnızca işletme verimliliği, etkinliği ve devamlılığı için 

değil, insan hayatı içinde bir tehdit oluşturabilmesi nedeniyle diğer işletmelere göre daha 

büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle sağlık işletmelerinde ahlak ve iş ahlakı 

kavramlarının benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Yapılan çalışmada iş ahlakı 

konusunu farklı bir açıdan açıklamaya katkıda bulunduğundan önem taşımaktadır.  

Araştırma Yöntemi:  

Kesitsel tipte ve tanımlayıcı olarak tasarlanan araştırmanın evrenini İstanbul İl’inde faaliyet 

gösteren hastane çalışanları oluşturmaktadır. Bu hastanelerden mali ve zaman kısıtı nedeniyle 

kura yoluyla seçilen 6’sından, anket formları geçerli sayılan 226 çalışan araştırmanın 

örneklemidir. Araştırmada örneklem büyüklüğü hesaplanmamış, geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri için yeterli olan sayı araştırma için de yeterli kabul edilmiştir.   

Araştırmada ahlaki olgunluk ölçeği olarak, Şengün ve Kaya’nın (2007) geliştirdiği 66 soruluk 

ölçeğin 38 maddesi kullanılmış, iş ahlakı ölçeği olarak ise Çeribaş’ın çalışmasındaki 24 

soruluk ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçme araçları “1” ile “6” arasında puanlanabilmekte 

“1” en kötü durumu “6” ise en iyi durumu göstermektedir.  

Araştırmanın konusu açısından araştırma ve araştırmacıdan kaynaklanabilecek hataların 

azaltılması için bazı önlemler alınmıştır. Anketlerin tümü yüz yüze görüşme ile katılımcılara 

ayrıntılı açıklamalar yapılarak uygulanmış, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri bir 

ortamda doldurmaları sağlanmıştır. Anketler katılımcılara zarflar içerisinde verilmiş ve anketi 

doldurmalarının ardından bir kutuya atmaları sağlanmıştır. Ayrıca araştırmada demografik 

sorulara mümkün olduğu kadar az yer verilerek verilerin güvenilirliği arttırılmaya 

çalışılmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış; güvenilirlik 

için iç tutarlılık analizi olan Cronbach alfa değeri hesaplanmış, geçerlilik için ise açıklayıcı 

faktör analizi kullanılmıştır.  

Veriler, SPSS 11.5 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma 

uygunlukları sınanmıştır ve parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Verilerin analiz ve 
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değerlendirilmesinde sıklık tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile Pearson korelasyon 

testi kullanılmıştır. 

Bulgular:  

226 hastane çalışanından elde edilen veriler sonucunda, çalışanların ahlaki olgunlukları ile iş 

ahlakları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır. ( p<0,05; r=0,321). 

Yapılan regresyon analizinde ahlaki olgunluğun, iş ahlakını %10’unu açıkladığı ve 0,397 

katsayısı ile iş ahlakını etkilediği ortaya çıkmıştır.   

Sonuç:  

Araştırmanın sonuçlarına göre; özel hastanelerde çalışanların ahlaki olgunluk düzeyleri ile iş 

ahlakı arasında ilişki belirlenmiştir. Ancak korelasyon katsayısının 0,30 düzeyinde olması 

beklentilerden daha düşüktür. Zira sağlık hizmetlerinde hem idari hem de tıbbi alan 

çalışanlarının diğer işletmelere kıyasla daha fazla iş ahlakına uygun davranmaları 

arzulanmaktadır. Ancak bir yandan karlılık ve verimlilik baskısı, bir yandan sağlık 

hizmetlerindeki işgücü piyasasının durumu bazı durumlarda doğru-yanlış ayrımında farklı 

davranışlara neden olabilmektedir. Araştırmada ahlaki olgunluğun iş ahlakının %10’unu 

açıklıyor olması ise iş ahlakının sadece kişinin ahlakı ile ilişkili olmadığı değişik nedenlere 

bağlı olduğunu göstermektedir.  

Buna karşın araştırmanın sonuçlarını değerlendirmekte hassas ve dikkatli davranmakta yarar 

vardır. Yaklaşık son yüz yıldır bilim felsefesindeki mantıkçı pozitivist yaklaşımın önemli 

eleştirisi olan davranışsal, sosyolojik ve ahlaki değerlendirmelerde yetersiz kaldığı varsayımı 

bu araştırma içinde söz konusudur denebilir. Dolayısıyla bu türdeki araştırmaların 

bulgularının nitel araştırma ya da karma araştırma deseni ile desteklenmesinde yarar vardır. 

Böylece araştırmadan elde edilen sonuçların geçerliliği ve gerçeğe yakınlığı arttırılabilecektir.  

Kaynakça:  
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Hizmetleri  
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Amaç: Çalışmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’ne başvuran hastaların memnuniyet düzeylerini ölçmektir. Ayrıca çalışma ile 

hastaneye başvuran hastaların memnuniyet düzeylerini arttırmak için hastane yöneticilerine 

tavsiyelerde bulunmak da amaçlanmaktadır. 

Önem: Hasta memnuniyetinin sağlanması üniversite hastanesinin daha tercih edilebilir bir 

hastane olması için önemlidir. Bu çalışma ile hasta memnuniyetini etkileyen faktörler tespit 

edilmeye çalışılıp, hastane yönetimine önerilerde bulunularak hasta memnuniyeti arttırılmaya 

çalışılacaktır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın örneklemini, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 

Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran hastalar oluşturmaktadır. Çalışmada, tabakalı 

örnekleme yöntemi kullanılmış ve 511 hastaya ulaşılmıştır. Hasta memnuniyetini ölçmek için 

literatürde yer alan anketlerden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket 38 sorudan 

oluşmaktadır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 511 hastanın demografik bulguları incelendiğinde: hastaların 

%59,8’i erkek, %40,2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hastaların %54,5’i 

40 yaş ve altında, %45,5’i 41 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Medeni durumlarına 

bakıldığında hastaların %68,4’ü evli, %31,6’sının bekâr olduğu görülmektedir. Hastaların 

gelir durumlarına bakıldığında %51,2’si 1999 TL ve altı, %48,8’inin 2000 TL ve üzeri olduğu 

görülmektedir. Hastaların öğrenim durumlarına bakıldığında %22,7’si ilkokul, %24,5’i 

ortaokul, %25,8’i lise, %13,6’sı ön lisans, %13,4’ü lisansüstü mezunlarının oluşturduğu 

görülmektedir. Son olarak, araştırmaya katılan hastaların mesleklerine bakıldığında ise 

%22,4’ü öğrenci, %20,6’sı ev hanımı, %19,3’ü serbest meslek, %15,8’i emekli, %14,2’si 

memur ve %7,6’sının işçi olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan hastalara “Hastanemize ilk defa mı geliyorsunuz?” sorusu 

yöneltildiğinde hastaların 13,1’i “evet”, %86,9’u “hayır” olarak yanıtlamıştır. Yani, hastaların 

büyük bir kısmının daha önce hizmet almış olduğu söylenebilir. Hastalara, “Türkiye’de 

uygulanan mevcut sağlık sistemine güveniyor musunuz?” sorusu yöneltildiğinde %91,3’ü 

“evet”, %8,7’si “hayır” olarak cevaplamıştır. Bu bulgulara göre araştırmaya katılan hastaların 

tamamına yakınının mevcut sağlık sistemine güvendiği söylenebilir.  

Araştırmaya katılan hastalara “hastaneyi tercih etme nedeni ile ilgili” tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Tercih Etme Nedenleriyle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Maddeler N 
 

Ss 

Hastanenin tanınmış olması nedeniyle tercih ediyorum. 466 4,27 0,95 

Doktorların biliniyor olması nedeniyle tercih ediyorum. 390 3,88 1,22 

Hastaneden daha önce aldığım hizmetten memnun kaldığım için tercih 

ediyorum. 
439 4,11 1,13 

Hastanenin evime ve işyerime yakın olması nedeniyle tercih ediyorum. 388 3,78 1,33 

Hizmet kalitesinden memnun olduğum için tercih ediyorum. 415 4,02 1,22 

Hastane personelinin yaklaşımından memnun olduğum için tercih 

ediyorum. 
388 3,85 1,24 

Tavsiye üzerine tercih ettim 367 3,81 1,29 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan hastaların üniversite hastanesini tercih 

etmelerindeki en önemli etken hastanenin tanınmış olmasıdır. Bunu daha önce aldığı 

hizmetten memnun kalması, hizmet kalitesinden memnun olması, hekimlerin tanınıyor 

olması, hastane personelinin yaklaşımından memnun olması, bir başkasının tavsiyesi üzerine 

tercih etmesi takip etmektedir. 

Araştırmaya katılan hastalara “hasta memnuniyeti ile ilgili “ tanımlayıcı istatistikler 

Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2: Hasta Memnuniyeti İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Maddeler N 
 

Ss 

Araç park yeri yeterliliğini nasıl değerlendirirsiniz? 448 3,37 1,22 

Hastanenin genel temizliğini nasıl buluyorsunuz? 510 4,10 0,86 

Teşhis ve tedavi için kullanılan teknolojik cihaz/ekipman sizce yeterli 

midir? 
500 4,23 0,77 

Tıbbi sekreterin size karşı olan davranışını nasıl değerlendirirsiniz? 510 4,25 0,87 

Tıbbi sekreterin işlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmesini nasıl 

değerlendirirsiniz? 
510 4,23 0,89 

Hasta mahremiyetine dikkat edilmesi açısından nasıl bir değerlendirme 

yaparsınız? 
509 4,32 0,80 

Doktorunuzun teşhis, tedavi ve tetkikleriniz hakkında bilgilendirmesini 

nasıl değerlendirirsiniz? 
505 4,36 0,71 

Doktorunuzun size karşı olan yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz? 507 4,40 0,66 

Hemşirenin size karşı olan yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz? 420 4,27 0,68 

Tahlil ve tetkik için karşılaştığınız personelin size karşı olan yaklaşımını 

nasıl değerlendirirsiniz? 
503 4,26 0,74 

Laboratuvar hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? 500 4,11 0,91 

Radyoloji hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? 491 4,23 0,80 

Hastanenin tedavideki başarı oranı hakkında nasıl bir değerlendirme 

yaparsınız? 
488 4,30 0,70 

Hastanenin tedavi sonrasındaki takiplerini nasıl değerlendirirsiniz? 477 4,27 0,79 

Hastanenin sosyal mekânlarını ihtiyacınızı karşılama noktasında nasıl 

değerlendirirsiniz? 
504 3,48 1,27 

Genel olarak hastanenin hizmet kalitesini nasıl değerlendirirsiniz? 503 4,30 0,72 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan hastaların hekimin hastaya 

yaklaşımından, hekimin teşhis, tedavi ve tetkikler hakkında hastayı bilgilendirmesinden, genel 

olarak hastanenin hizmet kalitesinden, hastanenin tedavideki başarı oranından memnun 

kaldıkları söylenebilir. Ayrıca, hastanenin park yeri yeterliliği ve hastanenin çevresindeki 

sosyal mekânların ihtiyacı karşılama noktasında iyileştirmeye gidilmesi konusunda hastane 

yöneticilerine önerilerde bulunulabilir. 

 

Araştırmaya katılan hastalara “Tekrar ihtiyaç duyarsam bu hastaneyi tercih eder 

misiniz?” sorusu yöneltildiğinde hastaların tamamına yakını bu hastaneyi tekrar tercih 

edeceklerini belirtmişlerdir. Buna ilave olarak, hastalara “Hastaneyi başkalarına tavsiye eder 

misiniz?” sorusu yöneltildiğinde ankete katılanların büyük bir kısmının hastaneyi başkalarına 

da tavsiye edeceklerini söylemişlerdir. 
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Sonuç: Yapılan çalışmada, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesinde en önemli 

göstergelerden biri olan hasta memnuniyetinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan 

çalışma ile üniversite hastanesine başvuran hastaların hekimin hastaya yaklaşımından, genel 

olarak hastanenin hizmet kalitesinden, hastanenin tedavideki başarı oranından memnun 

oldukları söylenebilir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular literatürde yer alan bulgularla 

benzerlik göstermektedir (Rahman, Erdem, Devebakan, 2007; Şişe ve Altınel, 2012; Hekkert, 

Cihangir, Kleefstra, Berg ve Kool, 2009; Kabaroğlu, Eroğlu, Onur, Denizbaşı ve Akoğlu, 

2013; Taşlıyan ve Akyüz, 2010; Emhan ve Bez, 2010). 
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Amaç: Bu çalışma, İskenderun Devlet Hastanesi (İDH) yoğun bakım ünitelerinde yatan 

hastaların yakınlarının memnun olma durumlarını ve memnuniyeti etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla yapıldı. 

Önem: Günümüzde tıp ve teknolojideki gelişmelerle birlikte verilen sağlık hizmetlerinin 

nicelik ve nitelik açısından geliştiğini görmekteyiz. Hastaneler verdikleri sağlık hizmetlerinin 

ertelenemez özellikte olması nedeniyle, hastalara verdikleri hizmetin kaliteli ve güvenli 

olması gerekmektedir. Kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti verebilmek için sunulan hizmetin 

kalitesinin ölçülmesi gerekmektedir; bu da hizmeti alanların memnuniyetlerinin 

değerlendirmesi ile yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakını memnuniyeti üst düzeyde olması 

sunulan hizmetin kalitesi ve güvenirliği hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Bu 

sebeplerle belirli aralıklara memnuniyet ölçümlerinin yapılması önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışma olup çalışmaya İDH 

01.09.2015-31.10.2015 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören en az 3 gün 

yoğun bakımda yatan 278 hastanın yakınları dâhil edildi. Bu hasta yakınlarından 148’ine 

ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, hasta yakınlarının verilen sağlık hizmetlerinden 

memnuniyetlerini belirlemeye yönelik Erdal ve arkadaşları tarafından Türkçe ’ye çevrilerek 

geliştirilen, 7 alt bölüm ve toplam 30 soru oluşan “Yatan Hastaların Yakınlarının 

Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Ölçeği”(YHYMDÖ) yoğun bakımda yatan hastaların 

yakınlarına 01.09.2015-15.11.2015 tarihleri arasında yüz yüze anket uygulama yöntemi ile 

gönüllülük esasına göre uygulandı. YHYMDÖ’nin Cronbach alfa katsayısı 0.742 olduğu 

belirlendi. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0 paket 

programında değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlarının (frekans, aritmetik 

ortalama, standart sapma) yanı sıra kategorik değişkenlerin karşılaştırmalarında Ki-kare ve 

ANOVA testleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. 

Bulgular: Hasta yakınlarının % 77’i hastanenin bulunduğu şehirde, %23’ü ise şehir dışında 

ikamet ettikleri tespit edildi. Hasta yakınlarının %13.3’ü eş, %17.6’sı anne ya da baba, 

%18.9’u kardeş,%24’ü çocuğu ve %17.6’sı ise 2.derece akrabalarından oluşmaktadır. Hasta 

yakınlarının %5.4’ünün okuryazar olmadığı, %43.2’sinin ilköğretim, %25’inin lise, 

%26.4’ünününiversite düzeyinde eğitimli oldukları tespit edildi. Hasta yakınlarının yoğun 

bakımlardan genel memnuniyet oranı % 77.04 olarak belirlendi. Memnuniyetin en yüksek alt 

bölümü ortalama %83.6ile “ Hastanın Bakım ve Tedavisi” bölümü, en düşük alt bölümü ise 

%63.5“Yoğun Bakım Ünitesi Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek “ bölümü olarak belirlendi. 

Hasta yakını memnuniyet puanlarının cinsiyet, daha önce yoğun bakımda yatan yakınının 

olup olmama, hasta ile birlikte yaşayıp yaşamama, hastanenin bulunduğu şehirde ikamet edip 

etmeme,  yakınlık derecesi, hasta ile görüşme sıklığı ve eğitim düzeylerinin grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı tespit edildi(p˃0.05). 

Sonuç: İDH yoğun bakın ünitelerinde yatarak tedavi olan hasta yakınları verilen hizmetten 

memnun oldukları anlaşılmıştır.Genel memnuniyet düzeyini olumlu yönde etkileyen en 

mailto:emrinc@hotmail.com
mailto:esra_erdem26@hotmail.com
mailto:suzanyigit44@gmail.com
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önemli faktör çalışanların bilgi, beceri, tutum ve hasta ve yakınlarına gösterilen ilgi olduğu, 

memnuniyet düzeyini olumsuz etkileyen en önemli faktör ise yoğun bakım bekleme 

alanlarının fiziksel koşullarının yetersizliği olarak belirlendi.Memnuniyet oranının daha üst 

seviyelere taşınmasında özellikle bekleme alanın daha konforlu ve hasta yakınlarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Bununla 

birlikte memnuniyet ölçümlerinin bir plan dâhilinde rutin olarak yapılması önerilmektedir. 
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Amaç: Ülkemizde de 1998 tarihinde yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları 

Yönetmeliği” ve 15 Ekim 2003’te Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Sağlık Tesislerinde Hasta 

Hakları Uygulamalarına Dair Yönerge” ile hasta hakları yönetmeliğine sağlık kurumlarında 

işlerlik kazandırılmıştır. Bu düzenlemeler ile ilk kez “hekimin hastasına karşı yaklaşımı, 

hastanın hekim seçme hakkı, tedaviyi reddetmek veya kabul etmek hakkı, hastanın bilgilerinin 

gizli tutulması zorunluluğu (Görkey, 2003) gibi düzenlemeler gündeme gelmiştir. “Hasta 

hakları yönetmeliği” ile sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti alan 

herkesin insan haysiyetine yakışır şekilde ‘‘Hasta Hakları’’dan yararlanabilmesi ve 

gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları 

düzenlemek amaçlanmıştır (Tengilimoğlu, 2011: 454).  

Konuyla ilgili ilk uluslararası düzenleme, Dünya Tabipler Birliği’nin1981 yılında 

yayınladığı Lizbon Bildirisi’dir. Bu bildiride hekimin hastasına karşı yaklaşımı 

tanımlanmakta, hastanın hekim seçme, tedaviyi red veya kabul etme, hastanın bilgilerinin 

gizliliği, ruhi ve manevi teselliyi red veya kabul etme hakkı ilk defa kaleme alınmıştır 

(Nişancı, Nazlı, Özkan ve Özcan 2009; 37: 3-14; Topbaş, Özlü, Çan, Bostan, 2005; 81-85). 

Bu bildiriyi takiben ülkeler kendi hukuk sistemlerine uygun olarak hasta hakları konusunda 

yasal düzenlemelere gitmişlerdir.  

Hasta hakları ile hasta ve yakınlarına; aldıkları sağlık hizmetinin kalitesini ve bu 

hususta meydana gelecek ihlaller sonucu ortaya çıkan sorunları sorgulama ve gerekiyorsa 

şikâyet ve dava etme hakkı daha görünür hale gelmiştir. Hasta ve yakınlarının sağlık hizmeti 

alma sürecinde haklarına riayete edilmediğini düşünmeleri durumunda müracaat, şikayet ve 

dava açma haklarını kullanabilmelerini yönetmeliğin 42’inci maddesi düzenlemektedir. Bu 

maddeye göre; Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, 

mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır. Sağlık hizmeti 

kullanırken sorun yaşayan veya sorun yaşadığına inanan hasta ve hasta yakınlarının 

şikayetlerini hukuki açıdan yapmaları da beklenen bir durumdur. 

Hastalar hastanelerde kurulmuş olan hasta iletişim birimlerine ve hukuki anlamda 

mahkemelere hukuk ve ceza davaları açabilmektedir. Ayrıca hasta ve yakınları şikayetlerini; 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’e, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’e, İl 

Sağlık Müdürlükleri’ne, Valilik, Kaymakamlıklara, İl ve ilçe İnsan Hakları kurulları, Tabip ve 

Diş Tabibi Oda yönetimlerine yapabilmektedirler. 

Önem: Hasta ve yakınlarının yukarıda ifade edilen düzenlemeler ile daha bilinir hale 

gelen müracaat, şikayet ve dava açma haklarını bilme, kullanma eğilimleri ve yeni oluşturulan 

kurumsal yapıları nasıl değerlendirdiklerinin araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. 

Bu düşünceden hareketle bu çalışmamanın amacı; sağlık hizmetinden faydalanan 

vatandaşların sağlık hizmeti alma sürecinde karşılaştıkları hak ihlalleri durumunda şikayet 

etme haklarını bilme, kullanma eğilimleri ve kurumsal yapıları değerlendirmeleri hakkındaki 

görüşlerini tespit etmektir. 
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Araştırma Yöntemi: Araştırmada Bostan tarafından geliştirilen “Şikâyet ve Dava Etme 

Hakkının Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Bilinirliği ” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Gümüşhane İli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi 

ile belirlenen 120 vatandaşa ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan 

ölçekte konuya yönelik oluşturulan 12 ifade bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert anket tekniğine 

uygun olarak oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenirliği ve geçerliliği test edilmiştir. Anket 

formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 16.0) 

programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi kullanılmıştır.  

Çalışmanın güvenirlik analizi Cronbach’s Alpha yöntemiyle hesaplanmış olup sonuç 

0.70 bulunmuştur. Araştırmanın geçerliliği faktör analizi ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre 12 sorudan oluşan ölçek dört faktör altında toplanmış olup toplamda varyansın %59’unu 

açıkladığı tespit edilmiştir. Faktör analizi sonuçları; Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy 0,662;  Bartlett's Test of Sphericity:  Approx. Chi-Square 282,076, Df 

66, Sig. 000 bulunmuştur. Frekans analizinde ifadelerin almış oldukları ortalama puan: 1-2,33 

düşük; 2,34-3,67 orta ve 3,68-5 yüksek düzey olarak tanımlanmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan vatandaşların%45.8’inin üniversite mezunu olduğu, 

%54.2’sinin 20-29 yaş aralığında bulunduğu ve %60’ının erkek olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların bilgi düzeylerinin ve sorunla karşılaştığında sorunun çözümü için şikayet 

başvurusu eylemine geçme düzeylerinin 3,7’lik ortalamayla yüksek düzeyde olduğu; 

şikayetlerinin önem verileceğine güvenleri ve kurumsal olarak hasta iletişim birimlerinin 

varlığının olumlu sonuçlara vesile olduğu konusundaki kanaatlerinin ise 3,4 ortalamayla orta 

düzeyde olduğu görülmüştür. 

Tablo 1: Hasta ve Hasta Yakınlarının Şikayet ve Dava Açma Eğilimleri 

          Faktörler 
X

 
S 

Bilgi Düzeyi 

3.

7 

0.8

4 

Eyleme Geçme Düzeyi 

3.

7 
0.8 

Güven Düzeyi 

3.

4 
0.6 

Kurumsal Düzey 

3.

4 
0.8 

 

 

Sonuç: Hastaların şikayet ve dava açma konusunda yeterli bilgiye sahibi olup 

olmadığı tartışılmaktadır. 2005 yılında Kuzu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre 166 

hastadan sadece 15 tanesi hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Yapılan bu çalışma 

bulguları sonucunda ise hasta ve yakınlarının şikayet ve dava açma konusunda bilgi 

düzeylerinin (3,7) iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Şikayet etmek için eyleme geçme 

eğilimlerinin de (3,7) iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Fakat yapılan şikayetlerin 

önemsenmesi ve sonuçlandırılmasa (3,4) ve hasta iletişim birimlerinin varlıklarının kurumsal 

katkısına (3,4) olan inançları ise orta düzeydedir. Bu durum gösteriyor ki hasta ve yakınlarının 
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şikayetlerinin ve hasta iletişim birimlerinin işlevselliklerine olan inançları yeterince yüksek 

düzeyde değildir.  

 

Hasta ve yakınlarının müracaat, şikayet ve dava açma haklarını hakkaniyetli ve etkin 

bir şekilde kullanmalarının kurumsal düzeyde sağlık hizmetlerinin kalitesine olumlu etkisi 

olacağı düşünüldüğünde, kurum yöneticilerinin ve hasta iletişim birim ve görevlilerinin 

yapılan başvuruları birer fırsat görmelerini sağlayacak bir yönetim anlayışına ulaşılması 

gerektiği söylenebilir. Bunu sağlayacak çabaların yöneticiler tarafından gösterilmesi 

gerekmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Hasta, Hasta Hakları, Şikayet ve Dava Hakkı. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Verdiği Sağlık Hizmetlerinin 

Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi 

Muhittin UĞURLU
1
, Durmuş GÖKKAYA

2
, Ramazan ERDEM

3 

1
 Arş. Gör. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi/Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, dtmuhuttinugurlu@gmail.com 

2
 Arş. Gör. SDÜ İİBF/Sağlık Yönetim Bölümü, durmusgokkaya@gmail.com 

3
 Prof. Dr. SDÜ İİBF/Sağlık Yönetimi, raerdem@yahoo.com 

 

Amaç:  Bu araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ağız ve diş 

sağlığı hizmeti alan hastaların bu hastaneyi tercih etme nedenlerini ve aldıkları sağlık 

hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Önem: Sağlık sektöründe hasta merkezli hizmet sunumu için, hasta memnuniyeti sağlık 

kurumlarında en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Günümüzde artan rekabet, 

teknoloji, eğitim düzeyi ve iletişim olanakları sağlık kurumlarında hasta memnuniyetini, 

faaliyetlerinin odağına almayı zorunlu duruma getirmiştir (Aydın vd, 2011: 212). Ayrıca bu 

faktörlere bağlı olarak hastaların eskiye nazaran daha iyi bilinçlenmesi, sağlık kurumlarında 

hasta memnuniyetini önemli bir konu haline getirmiştir. 

Hasta memnuniyet araştırmaları sağlık sisteminin yönetilmesi ve tasarlanması için 

vazgeçilmez bir kalite değerlemesidir. Bu tür araştırmalar, hasta memnuniyetine etki eden 

faktörlerin geliştirilmesine veya yeniden planlanmasına yardımcı olmaktadır (Emhan ve Bez, 

2010: 242). Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi, hizmet 

kalitesinin bir değerlendirmesidir. Diş hekimliği hizmetlerinde de önemli bir yer tutan hasta 

memnuniyeti hem hastaların tedavilere uyumunu, hem de diş hekimliği hizmetlerinden 

yararlanımı etkileyen bir göstergedir (Hayran vd., 2008: 6). 

Araştırma Yöntemi: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden “1 Şubat 

2016- 15 Nisan 2016” tarihleri arasında hizmet alan hastalara klinik sekreterleri aracılığıyla 

hasta memnuniyeti anketi yapılmıştır. Anket yazarlar tarafından ilgili literatür taranarak 

hazırlanmıştır. Anket formu demografik bilgilerle birlikte 3 bölümden oluşup 5’li Likert 

tarzda 29 soru içerir şekilde tasarlanmıştır. Ankette hastalara hastaneyi tercih etme nedenleri 

ile ilgili 8 soru, hasta memnuniyeti ile ilgili 15 soru bulunmaktadır. Hastalar memnuniyet 

düzeylerini fiziksel özellikler, personel yaklaşımı, teşhis tedavi süreci, temizlik, donanım ve 

genel memnuniyet boyutları üzerinden değerlendirilmiştir. Bunların dışında ankette hastaların 

aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili genel değerlendirme soruları da bulunmaktadır.  Çalışmaya 

8 farklı klinikte toplam 1200 hasta katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analize 

edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların bazı demografik özellikler şu şekildedir. 

Katılımcıların %48’i erkek %52’si kadındır. Yaş gruplarına göre katılımcıların %12.3’ü 18 

yaş ve altında diğerleri ise erişkin bireyledir. Öğrenim düzeylerine göre katılımcıların 

%23.6’sı ilkokul ve ortaokul, %60’ı lise ve önlisans, %25.3’ü lisans ve üstüdür. Katılımcıların 

%57.3’nün geliri 1500 TL ve altındayken %31.8’inin geliri 1501- 3000 TL arasındadır. 

Katılımcıların %79.9’u hastaneye ilk defa gelmiştir. Araştırma 6 boyut içermektedir. Bu 

boyutlar ve hastalardan aldıkları puanlamaların ortalamaları şu şekildedir. Fiziksel özellikler 

4.014 puan, personel yaklaşımı 4.406 puan, teşhis tedavi süreci 4.244 puan, temizlik 4.308 

puan, donanım 4.327 puan ve genel memnuniyet puanı 4.288’dir. Hastaların memnuniyeti 

bütün boyutlarda 4 puanın üzerinde bunulmuştur. Ayrıca hastaların %87.7’i ihtiyaç halinde bu 
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hastaneyi tekrar tercih edeceklerini ve %87.8’i bu hastaneyi başkalarına tavsiye edeceklerini 

söylemektedirler. 

Sonuç: Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre hastaların hastaneyi en çok tercih etme 

nedenlerine bakıldığında hastanenin tanınmış olması, hizmetlerin kalitesi ve hastane 

personelinin yaklaşımından memnuniyet olduğu görülmektedir. Sağlık hizmeti kullanan 

hastaların tamamına yakını ihtiyaç halinde tekrar bu hastaneyi kullanma ve hastaneyi 

başkalarına tavsiye etme eğilimindedir. Ayrıca hastaların hizmetlerinden memnuniyet düzeyi 

oldukça yüksektir.  

Kaynakça:  

 

Aydın, N. O., Çoban S. ve Mordoğan H., (2012), “Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 

Hasta Memnuniyeti” 3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel 

Bildiriler Kitabı, 212. 

Emhan, A., ve Bez, Y., (2010). “Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların 

Memnuniyet Düzeyleri”, Dicle Tıp Dergisi, 37(3): 241-247. 

Hayran, O., Sur, H., Mumcu, G., Gemlik, N. ve İşçi, E., (2008), “Diş Hekimliği Hizmetlerinde 

Hasta Memnuniyeti Araştırması”, Türk Diş Hekimleri Birliği Yayınları Araştırma 

Dizisi, 6: 1-28. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, diş hekimliği fakültesi ve ağız ve diş sağlığı.  
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Türkiye’de Sağlık Politikalarında Güncel Gelişmeler: Sağlıkta Dönüşüm Programından 

Günümüze Bazı Değerlendirme Ve Öneriler 

Çetin Görür
1
, Çiçek Ediz

2 

 

Sağlık, tüm birey ve toplumlar için en büyük öneme sahip temel bir ihtiyaçtır. Sağlık 

ihtiyacının ikamesi mümkün değildir. Sağlık kavramı insanların ruhsal, sosyal ve bedenen tam 

bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bu iyilik durumunu sağlayan örgütler ise sağlık 

kurumlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasında sağlık, yalnızca hastalık ya da 

sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam iyilik durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Sağlık Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımın da anlaşılacağı üzere ruhsal ve 

zihinsel iyiliği de kapsamaktadır. Bu bağlamda sağlıktan bahsedebilmek için yalnızca fiziki 

bir sorunun olmaması yeterli değildir, sağlıklı bedeni sağlıklı zihin ve ruh hali 

tamamlamalıdır. 

 

Sağlıkta dönüşüm programı, dünyadaki gelişmeleri takip eden Türkiye’de de yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm programı ülkenin sosyo ekonomik gerçeklerine bağlı, 

sürdürülebilir ve geliştirilebilir özelliktedir. Program, birbiriyle eşit tüm bireylerin kaliteli 

sağlık hizmetine adaletli olarak ulaşmalarını amaç edinen etik bir yaklaşım üzerine inşa 

edilmiştir. Sağlık hizmetleri gerek teknoloji yoğun ağırlığı gerekse de beşer sermaye ihtiyacı 

nedeniyle arzı son derece pahalı olan bir özelliğe sahiptir. Sağlık hizmeti bireyler tarafından 

tıbbi bir rahatsızlık hissedildiğinde talep edilir ve hastalık halinde sağlık hizmeti alınması bir 

zorunluluk arz eder. Bu nedenle sağlık hizmetinin talebi öngörülemez ve tüketiciler tarafından 

kontrol edilemez. Bireyler yalnızca aldığı önlemlerle sağlığını korumaya çabalayabilirler. 

Sağlık hizmeti fayda ve maliyetleri açısından yarı kamusal mal ve hizmettir. Faydası sadece 

tedavi gören bireyle sınırlı kalmaz. Aynı şekilde sağlık hizmetlerinden mahrum olmanın 

bedelini sadece hasta değil toplumun geri kalanının da ödemesi söz konusudur. Sağlık 

hizmetlerinin talebinin fiyata olan duyarlılığı düşüktür. En temel ve ikame edilemez 

ihtiyaçlardan biri olduğu için fiyatlardaki değişmenin talebi etkileme oranı düşüktür. Sağlık 

hizmetlerinin ikamesi olan bir mal ya da hizmet grubu mevcut değildir. 

 

Amaç: Sağlıkta dönüşüm programı, dünyadaki gelişmeleri takip eden Türkiye’de de 

yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı öncelikle sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi 

vermek ardından Türkiye’deki sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülen politikaları değerlendirip 

bu konuda öneriler geliştirmektir. Sağlıkta Dönüşüm Programı; sağlık hizmetlerinin etkili, 

verimli ve hakkaniyete uygun olarak organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve 

sunulmasını amaçlamıştır. Bu hedefler doğrultusunda önemli reformlar yapmıştır ve süreç 

halen devam etmektedir. Sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülen politikalar ve bu kapsamda bir 

takım önerilerin sunulması bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. 

 

Önem: Sağlık hizmetleri doğuştan getirilmiş bir haktır. Sağlık hizmetlerinin sahip olduğu, 

dışsallık yayması, kamusal mal olma, asimetrik bilgilendirme, hastalık riskinin ve tüketiminin 

önceden belirlenememesi, yararlı mal olma, ikame edilemezlik ve devlet müdahalesinin 

gerekliliği özelliklerinden dolayı birçok ülkede devlet tarafında sunulmaktadır. Ancak 

küreselleşmeyle birlikte yeni liberal anlayışın etkisiyle devlet kurumlarının yanında özel 

sektörde yer almaktadır. Bu anlayış sonucu sağlık hizmetlerinde bir yerelleşme, özelleştirme 

gibi politikalar yaygınlaşmıştır. Türkiye’de bu gelişmelere paralel olarak Sağlıkta Dönüşüm 

Programı adı altında sağlık hizmetlerinde bir takım reformlar yapılmış ve bu program 
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tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma ile sağlık çalışmalarının önemi ve eksik yönlerin 

belirlenip daha gelişmiş sağlık alanlarının kullanılması önemi taşımaktadır. 

 

Araştırma Yöntemi: Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde var olan sağlık harcamaları 

veriler ve grafiklerle açıklanıp sağlıkta dönüşüm programları değerlendirilmiştir. Bu 

araştırmada tümevarım yöntemi ile belli kaynaklardan veriler toplanarak girdiler şeklinde 

derlenip yorumlamalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular: Sağlık hizmetleri doğuştan getirilmiş bir haktır. Sağlık hizmetlerinin sahip olduğu, 

dışsallık yayması, kamusal mal olma, asimetrik bilgilendirme, hastalık riskinin ve tüketiminin 

önceden belirlenememesi, yararlı mal olma, ikame edilemezlik ve devlet müdahalesinin 

gerekliliği özelliklerinden dolayı birçok ülkede devlet tarafında sunulmaktadır. Ancak 

küreselleşmeyle birlikte yeni liberal anlayışın etkisiyle devlet kurumlarının yanında özel 

sektörde yer almaktadır. Bu anlayış sonucu sağlık hizmetlerinde bir yerelleşme, özelleştirme 

gibi politikalar yaygınlaşmıştır. Türkiye’de bu gelişmelere paralel olarak Sağlıkta Dönüşüm 

Programı adı altında sağlık hizmetlerinde bir takım reformlar yapılmış ve bu program 

tamamlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin kurulduğu tarihten itibaren sağlık hizmetlerine 

siyasi, ekonomik, politik kaygılar vb. nedenlerden dolayı gereken önem verilmemiş ve 

Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi sağlık hizmetlerinin finansmanında, sunumunda bir takım 

aksaklıklar mevcuttur. Sağlıkta Dönüşüm Programının amacı mevcut aksaklıkların 

düzeltilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda etkinliğin sağlanmasıdır. 

 

Sonuç: Sonuç olarak; Sağlıkta Dönüşüm Programı değerlendirildiği vakit, reformla istenildiği 

şekilde Türk sağlık sisteminin yapısal olarak değiştiğini ve bu değişimin hızlı olduğunu 

söylemek mümkündür. Sigorta kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi, kalite ve 

akreditasyona önem veren bir bakış açısının geliştirilmesi, hasta hakları ve verimlilik, 

etkililik, rekabet, hekim seçme hakkı gibi kavramlarının ön plana alınması ile reformun 

sonuçlarının son derece etkili ve önemli olduğu ortadadır. Türkiye’de ve Seçilmiş OECD 

Ülkelerinde yapılan tüm çalışmalar veriler ve grafikler ile açıklanıp sonuçlar detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır. 
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Amaç: 19. Yüzyılda Almanya’da başlayıp Batı Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika ve 

Avustralya’ya yayılan ‘refah devleti’ kavramı, içerisinde devletin vatandaşların refah düzeyini 

arttırmaya yönelik müdahalelerini barındırır. Esping Andersen’e göre refah devleti, 

vatandaşlarına makul düzeyde bir yaşam standardı sağlamak için gerekli olan temel 

uygulamalardan sorumludur. Refah devletinin temel müdahale alanları; sosyal güvenlik, 

eğitim, sağlık, gelirin yeniden dağıtımı ve sosyal refah hizmetleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

1883’de Bismarck tarafından ortaya konulan sosyal sigorta uygulaması ile refah devletinin 

temellerinin atıldığı varsayılmaktadır. Sosyal devlet kavramı ise, kimi çalışmacılar tarafından 

göre refah devleti ile aynı kavram gibi kullanılsa da bazı çalışmacılara göre her sosyal 

devletin refah devleti olamayacağı tezi de savunulmaktadır. 1848 Fransız anayasası, 

İngiltere’de oluşturulan Yoksulluk Kanunu ve beraberinde gelen uygulamalar sosyal devlet 

anlayışının ilk örnekleri arasında sayılmaktadır. Türkiye’de sosyal devlet anlayışına 

bakıldığında köklerinin Osmanlı İmparatorluğuna dayandığı görülmektedir. Osmanlı’da vakıf, 

külliye, imaret gibi yapıların oluşturulması ve bunlar aracılığıyla sosyal yardımların 

sunulmasının, tam olarak karşılamasa bile sosyal devlet anlayışının temellerini oluşturduğu 

ifade edilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise, sendikalaşma, çalışma hayatı, işçi sigortaları 

ve sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması ile birlikte sosyal devlet anlayışı hakimiyetini 

sürdürmüştür. Sosyal devlet ve refah devleti anlayışının içerisinde üzerinde önemle durulması 

gereken konulardan biri ‘sosyal yardımlar’dır. Sosyal yardım; kendisini ve ailesini 

geçindiremeyecek durumda olan bireylere ilgili kurumlar, vakıflar veya sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla yapılan ayni-nakdi yardımları ifade etmektedir. Sosyal yardımlar, 

yardım yapılacak olan bireylerin ekonomik ve sosyal durumlarının resmi olarak tespit 

edilmesi esasına dayanarak gerçekleştirilir. Sosyal yardımlarda hakkaniyetin sağlanabilmesi 

için; bireyin yaşamını sürdürmesinde ihtiyaç duyduğu temel mallardan yoksun olma 

durumunu ifade eden temel yoksulluk ile; bireyin gelirinin daha iyi standartta yaşamaya 

yetmemesini ifade eden görece yoksulluk durumunun objektif olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, insanlık tarihinden günümüze kadar varlığını sürdüren 

ve tartışılan refah devleti ve sosyal devlet kavramları içerisinde önemli bir belirleyici olan 

sosyal yardımların ülkemizde uygulanma şeklini irdelemektir.  

 

Önem: İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve geleceklerini inşa edebilmek için çalışmak ve 

ihtiyaç duydukları gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar. Maslow’un ihtiyaçlar 

piramidinde yer alan ihtiyaçlar kategorik olarak karşılandıkça kişilerin bireysel ve sosyal 

anlamda gelişimleri sağlanmış olacaktır. Dünya nüfusunda yaşanılan artışın ve kaynak 

yetersizliklerinin etkisiyle bazı durumlarda bireyler fizyolojik ihtiyaçlarını bile 

karşılayamayacakları koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal yardım, yerel ölçüler içinde 

asgari seviyede dahi olsa kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme 

olanağından kendi ellerinde olmayan nedenlerden dolayı yoksun kalmış kişilere, resmi 

kuruluşlar veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak yarı resmi veya gönüllü kuruluşlarca 

muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve kişileri en kısa sürede kendi 

kendilerine yeterli hale getirmek amacını taşıyan parasal ve sosyal nesnel gelirden oluşan bir 

sosyal güvenlik yöntemi ve bir sosyal hizmet alanıdır. Sosyal yardımlar, yararlanıcıların 

herhangi bir biçimde katkı sunmadığı, devletin yoksulluğa karşı geliştirdiği destek 
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mekanizmalarıdır. Bu çalışmanın önemi, maddi ve sosyal yönden dezavantajlı bireylerin 

ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli yere sahip olan vakıfların ve belediyelerin, 

sosyal hayatta hangi noktada olduğunu belirlemek, mevcut sosyal yardım programlarının 

ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal devlet ilkesi uyarınca 

ulaşımının kanıta dayalı olarak yazılmasıdır. 

 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada, Edirne ili belediyesi ve sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakfı aracılığıyla ayni ve nakdi olarak dağıtılan sosyal yardım kalemleri 

incelenmiştir. İlgili belediye ve vakfın 2000-2015 yıllarına ait sosyal ve sağlık yardım 

kalemlerinin tutarları talep edilmiştir. Veriler zaman serisi yöntemi ile değerlendirilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

 

Bulgular: 2000-2015 Yılları arasında toplam 47.580.376,83 TL tutarında yardım yapılmıştır. 

Bunlardan 22.719.523,20 TL ayni ve 20.731.905,03 TL nakdi yardımdır. Yakacak ve gıda 

yardımları ayni yardımlardan ayrı tutulmuş ve bu yıllar arasında toplam 4.082.519,12 TL 

yakacak ve gıda yardımı yapılmıştır. Diğer yardımların toplam tutarı ise 46.429,43 TL dir. En 

düşük ayni yardım 161.362,51 TL, en düşük nakdi yardım 10.647,15 TL, en düşük yakacak 

ve gıda yardımı 14.414,20 TL ile 2000 yılında yapılmıştır. En yüksek ayni yardım 

5.933.608,31 TL ile 2015 yılında, en yüksek nakdi yardım 7.515.587,46 TL ile 2013 yılında, 

en yüksek yakacak ve gıda yardımı 405.894,55 TL ile 2009 yılında yapılmıştır. Yardım 

yapılan kişi sayısının yardım türüne göre yıllar içinde geçirdiği değişiklikler incelendiğinde 

kişi sayılarının istikrarlı bir düzeyde olmadığı ve sıklıkla iniş çıkışlar geçirdiği görülmektedir. 

Yapılan Spearman Korelasyon testinin sonucuna göre yardım yapılan kişi sayısı ile 

yardımların toplam tutarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 

(p=0,602).  Toplam yardım tutarı ile yıllar arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde 

ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır (p=0,00; r=0,979).  

 

Sonuç: Sosyal yardımlar, dezavantajlı grupların yaşam standardını arttırmaya yönelik olarak 

devlet tarafından yürütülmektedir. Ancak çalışmanın yürütülmesi esnasında yardımlara 

yönelik sağlıklı verilerin bulunmadığı hatta yardımların yürütüldüğü kurumların örgütsel 

yapılanmalarında da sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda sosyal yardımların 

sağlıklı şekilde yürütülmesi ve dezavantajlı grupların mağduriyetlerinin hakkaniyet 

çerçevesinde giderilmesi için sosyal ve sağlık yardımlarının belediye veya vakıflar gibi 

kurumlardan ziyade oluşturulacak sağlık kooperatifleri aracılığıyla gerçekleştirilmesinin 

yardım kaynaklarının etkili şekilde dağıtımının sağlanması, denetimlerin objektif şekilde 

yapılabilmesi ve yardımların takibinin sağlamanması hususunda sağlıklı veri tabanlarının 

oluşturulması açısından ideal bir alternatif model olduğu düşünülmektedir.  
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Amaç: Sağlık yönetimi öğrencileri hem sağlığa ilişkin dersler hem hukuk alanına ilişkin 

dersler; hem de yönetim alanına ilişkin derslerin kombinasyonu olan bir eğitim programından 

geçerek mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin sağlık sektöründe başarılı olabilmeleri için yüksek 

bir akademik başarı edinmeleri gerekmektedir. Yapılan birçok araştırma internet bağımlılığı 

düzeyi ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişkinin 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı interdisipliner bir alan olan 

sağlık yönetimi alanında eğitim alan öğrencilerin internet kullanım düzeyleri ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  

Önem: İnternet keşfedildiği zamanlardan günümüze kadar geçen sürede hızla geliştirilmiş ve 

internet ağı neredeyse bütün dünyayı kapsar hale gelmiştir. Dünya bankası verilerine göre 

internet kullanımı 2014 yılında (%40,1)  1995 yılına göre (>%1) 40 katına yükselmiştir 

(World Bank Data). TÜİK verilerine göre ise Türkiye’ de internet kullanım düzeyi 2014 

yılında %48,5’ tir. Teknolojik gelişmelerin çok hızlandığı günümüzde hemen herkesin sahip 

olduğu cep telefonlarından internete bağlanma oranı ise Türkiye’ de %48,8’ dir. Türkiye 

genelinde bulunduğu coğrafya nedeni ile internete erişimi olmayan kişilerin oranı ise sadece 

%2’ dir (TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014). İnsan hayatında 

büyük bir devrim yapan internetin, sağladığı kolaylıklar ve faydaların yanı sıra sebep 

olabileceği bazı problemler de vardır. Bu problemlerden biri de internet bağımlılığı 

problemidir. İlk olarak 1996 yılında Goldberg tarafından kullanılan bu kavram (Goldberg, 

1996) zaman içerisinde bilim insanlarının ve araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve bu 

konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Özellikle Young ve Griffits bu konuyu 

derinlemesine ele almıştır. Young internet bağımlılığını ölçen bir ölçek geliştirmiştir. 8 

sorudan oluşan bu ölçekte yer alan sorulardan 5 veya daha fazlasına evet cevabının verilmesi 

internet bağımlılığını göstermektedir). Daha sonra ise çok sayıda araştırmada kullanılacak 

olan 20 soruluk ölçeği geliştirmiştir (Young, 1996’ dan aktaran Young, 1999).  İnternetin 

günümüzde artık her alanda kullanılabilmesi ve insanların daha önceleri reel olarak 

gerçekleştirdikleri aktiviteleri sanal olarak gerçekleştirebilmeleri de çeşitli diğer 

bağımlılıkların sanal ortama taşınmasına neden olmuş, böylece internet bağımlılığı türleri de 

farklılık göstermeye başlamıştır. Bu bağımlılıklardan bazıları online alışveriş yapma veya 

siber seks bağımlılıkları gibi bağımlılıklardır (Young, 1999). Bu nedenle internet bağımlılığı 

ve internet üzerinden gerçekleştirilen bazı aktivitelere ilişkin bağımlılıklar yaygınlaşmıştır.  

İnternet kullanıcılarının profillerine bakıldığı zaman bu grubun büyük bir kısmının toplumun 

ergen ve genç kesiminden oluştuğu görülecektir. TÜİK verilerine göre de 2014 yılında 

Türkiye’ de internet kullanan kişilerin %70,3’ ü 16-24 yaş aralığındadır. Genç nüfusun bir 

ülke için askeri ve ekonomik alanlardaki konumu, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin 

devamlılığının sağlanmasındaki önemi gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda genç 

nüfusu her türlü bağımlılıktan korumanın önemi daha iyi kavranacaktır. İnternet bağımlılığı 

ise madde kullanımına ilişkin bir bağımlılık olmadığı için genellikle göz ardı edilebilen veya 

sadece yüksek seviyelere çıktığında dikkat çeken bir bağımlılıktır. Türkiye’ de 2014 yapılan 

bir çalışmanın sonuçlarına göre örnekleme alınan kişilerin (Balıkesir ilinde yer alan 32 liseden 

seçilen 2853 öğrenci) tamamının düşük, orta veya yüksek düzeyde internet bağımlısı olduğu 
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tespit edilmiştir (Yılmaz ve ark., 2014). Türkiye’ nin genç nüfus oranının yüksek olması 

gelişmekte olan ekonomisi için bir avantaj iken bu tür bağımlılıklar ile bu nüfusun efektif 

kullanılamaması gelecekte çok çeşitli problemlere sebep olabilecektir. Bu bağlamda bu 

araştırmanın internet bağımlılığı konusuna dikkat çekmesi ve internet bağımlılığı ile 

akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmada veri 

toplama yöntemi olarak ölçek kullanılmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği Young’ un (1996) 

geliştirdiği ve Bayraktar (2001) tarafından Türkçe’ ye çevrilerek kullanılan ölçektir. Ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ ye uyarlanmış olmasından dolayı geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları tekrar yapılmamıştır. Bayraktar (2001), yaptığı geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasında ölçeğin Alpha değeri açısından güvenirliğini 0.91 olarak bulmuştur. 

Ölçekte aynı zamanda cinsiyet gibi demografik değişkenler ve internete erişimde kullanılan 

cihazlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Akademik başarıyı ölçmek için ise 2. ve 3. Sınıf 

öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamaları kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trakya 

Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem, zaman kısıtından dolayı 

bu şekilde seçilmiştir. Toplanan veriler SPSS.23 paket programı ile analiz edilerek 

yorumlanmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya 197 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılanların %20 si erkek %80i 

kadındır. Katılımcılar internete ulaşımda %92,9 oranında akıllı cep telefonlarını 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların genel ağırlıklı not ortalamaları 

(GANO) ortalama 2,36+ 0,36 dır. İnternet kullanım düzeyleri ise ortalama 23,96+11,73 tür. 

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun internet kullanım düzeyleri normal 

düzeylerdedir ve bağımlı olarak nitelenememektedirler. 7 kişi problemli internet kullanımına 

ilişkin puanlara sahiptir. 1 kişinin ise ileri derecede internet bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan korelasyon testinde internet kullanım düzeyi ile akademik başarı arasında negatif 

yönlü orta düzeyde (r= -0,625) bir ilişki saptanmıştır (p=0,000). Korelasyon analizi 

devamında yapılan regresyon analizinde internet bağımlılığının akademik başarı üzerindeki 

açıklayıcılık oranı 0,391 olarak bulunmuştur. Akademik başarı üzerinde internet bağımlılığı 

dışında kalan %60,1 oranında başka faktörler etkilidir.  

Sonuç: İnternet ağının günden güne yaygınlaşması, teknolojideki hızlı gelişmeler, iş yapma 

yöntemlerindeki değişiklikler ve artan küreselleşme ile beraber internet artık adeta hayatın bir 

parçası olmuştur. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki hayatın bir parçası haline gelen 

interneti, en yüksek oranda ergen olarak nitelendirilebilecek yaş grubu kullanmaktadır. Bu yaş 

grubunun büyük çoğunluğu ise eğitim hayatını devam ettirmektedir. Bu bağlamda internet 

kullanımı düzeylerinin akademik başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi amacı ile yapılan 

araştırmanın sonuçları dikkat çekicidir. Buna göre internet kullanım düzeyi problemli internet 

kullanımına doğru yaklaştıkça akademik başarı düşmektedir. Akademik başarıları olumsuz 

yönde etkilenen öğrenciler mezun olduktan sonra çeşitli problemler ile karşılaşabilecek, bu 

durum da genç ve dinamik insan gücünün israfı anlamına gelecektir. Bu noktada başta aileler 

olmak üzere ilkokul, ortaokul ve üniversite düzeyinde eğitimcilere ayrı ayrı önemli görevler 

düşmektedir. Ailede başlayan eğitimlerde çocuklara yaşlarına uygun olarak sadece internet 

bağımlılığı değil bütün bağımlılıklar ile ilgili bilgiler örneklendirilerek anlatılmalı, okul 

hayatının başlaması ile beraber bu tür eğitimler öğretmen destekli okul tabanlı programlar ile 

desteklenmelidir. Problemli internet kullanımına ilişkin bozuklukların altında başka 

sebeplerin olabileceği de göz önünde bulundurulmalı, mental sıkıntılar yaşandığında bu 

problemler diğer başka problemleri tetiklemeden profesyonel destek alınmalıdır.  
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Ülkemizin geleceği olan genç ve dinamik bireylerin hem akademik alanda hem de diğer başka 

alanlarda başarılı olabilmeleri ve sağlıklı bir hayat yaşayabilmeleri için internet bağımlılığı 

gibi diğer bağımlılıkların da önlenmesi ve tedavi edilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu 

çalışma genel bir problemin sadece küçük bir bölümüne odaklanmıştır ve burada amaç 

problemli internet kullanımı örneğinde tüm bağımlılıklara dikkat çekmektir.  
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Young, K.S. (1996). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. Paper 

Presented at the 104th Annual Meeting of the American Psycho-logical Association, 

Toronto. Cyberpsychol Behavior. 3, 237-244. 

Bayraktar, F. (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. İzmir: EÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

TÜİK Hanehalkı Bilisim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198, Erişim tarihi: 24.09.2016 

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, Erişim tarihi: 10.09.2016 

Goldberg's message 1996, Internet Addiction Support Group, Is There Truth in Jest? John 

Suler’s The Psychology of Cyberspace. This article created Agust 1996, revised March 

1998. http://users.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html (Erisim tarihi: 05.09.2016). 

Young, K. (1999). Internet addiction: Evaluation and treatment. Student British Medical 

Journal, 7, 351-352. 

Young, K. S. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. Innovations in 

clinical practice: A source book, 17, 19-31. 

Yılmaz, E., Sahin, Y. L., Haseski, H. Đ., & Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet 

bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. 

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144. 

 
 

Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet bağımlılığı, Yaygınlık, Sağlık yönetimi, Akademik 

başarı 

  



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

489 
 POSTER BİLDİRİLER 

Sağlıkta Dış Kaynak Kullanımında Yeni Teknikler 

 

Sait Söyler
 

 
1
 Araştırma Görevlisi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü. 

saitsoyler@trakya.edu.tr 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı dış kaynak kullanımı ile ilgili literatür bilgisine yer vermek, dış 

kaynak kullanımı ile ilgili literatürde yer alan çalışmaları yorumlamak, sağlık alanında dış 

kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarına değinmek, sağlık alanında dış kaynaklarda 

kullanılan geleneksel yöntemleri açıklayarak bu alanda uygulanan veya uygulanabilecek 

modern teknikleri açıklamaktır.  

 

Önem: İşletmelerin temel yetenekleri incelendiğinde bu yeteneklerinin sınırlı olduğu 

görülecektir. Her işletmenin temel yeteneğinin dışındaki işleri başka işletmelere yaptırma 

eğilimi ekonomik olarak rasyonel karar vermenin gereğidir. Böylece işletmeler kendilerine 

rekabet üstünlüğü sağlayan temel yetenekleri dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırarak 

maliyet tasarrufu sağlamakta, örgütsel yapısını küçülterek toplam işi daha iyi yönetir hale 

gelmekte ve temel yeteneklerine odaklanarak rekabet avantajı sağlamaktadırlar (Mucuk, 

2000).  

Bahsedilen tüm bu etkenlerden yola çıkarak işletmeler üretim ve yönetim süreçlerinde 

köklü değişimler yapmışlardır. Hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek, güncel teknolojiyi 

takip edebilmek ve hızlı hareket edebilmek amacı ile dış kaynak kullanımı yöntemi yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Tengilimoğlu vd, 2015). 

Bu çalışmanın sağlık alanında ve özellikle hastanelerde dış kaynak kullanılabilecek 

alanları işaret etmesi, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarına yer vererek sağlık 

işletmelerinin dikkat etmesi gereken konulara değinmesi ve dış kaynak kullanımı alanında 

yeni teknikleri açıklaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada saha araştırmasına yer verilmemiştir. Çalışma literatür 

taraması ve derlemesi yolu ile oluşturulmuştur.  

 

Bulgular: Çalışmada dış kaynak kullanımının tarihinin çok eski yıllara kadar dayandığı, Eski 

Roma ve İngiltere’ de yol aydınlatma çalışmalarından posta iletim işlerine, su depolama 

işlerinden bu suların servis edilme hizmetlerine kadar çeşitli uygulamalarda dış kaynak 

kullanma yoluna gidildiği tespit edilmiştir. Literatürde yer alan araştırmalara göre sağlık 

yöneticileri genellikle dış kaynaklardan yararlanma sebebi olarak hastanelerin maliyetlerinin 

azaltılmasını göstermişlerdir. Bunun yanında sağlık yöneticileri özellikle hastanelerde dış 

kaynak kullanımında en önemli etkenlerin temel yeteneklere odaklanmak ve verimliliğin 

artırılması olduğunu belirtmişlerdir (Karahan, 2009; Öztürk ve Sezgili, 2002; Ekin vd., 2012; 

Young, 2008).  

Literatür incelendiğinde dış kaynaklardan yararlanma ile ilgili çok sayıda sebebin yer aldığı 

görülecektir. Bunlar: (Greaver, 1999; Hale, 2006; Rolstadås vd, 2012; Barrar ve Gervais, 

2006; Bénaud ve Bordeianu, 1998; Williams, 1998; Halvey ve Melby, 2005; Kavuncubaşı ve 

Yıldırım, 2012); 

 İşletmenin en iyi yaptığı işe odaklanmasını sağlayarak etkinliği artırmak 

 Değişen iş koşullarına adapte olabilmeyi sağlayacak esnekliği kazanmak 

 Ürün veya hizmet değerini, müşteri tatminini ve diğer paydaşların değerini artırmak 

 İşletme performansını artırmak 

 Aksi takdirde sağlanamayacak olan teknoloji, uzmanlık ve yetenekleri sağlamak 
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 Yönetim ve kontrol yeteneklerini geliştirmek 

 Risk yönetimini geliştirmek 

 İnovatif fikirler edinmek 

 Uzman işletmeler ile çalışarak güvenilirliği ve kurum imajını geliştirmek 

 Aksi takdirde outsource edilen alanlara harcanacak finansal kaynakları yatırımlara 

harcamak 

 Beraber çalışılan işletme bağlantıları ile yeni pazar imkânları yakalamak 

 Temel yeteneklere odaklanmak 

 Eğitim maliyetlerini düşürmek 

 Yeni bir strateji veya proje geliştirebilecek yetenekler elde edebilme fırsatı 

 Belirsizliği uzman firmalara devretmek 

 Satın alma maliyetlerini azaltmak 

 Uzman işletmeler ile çalışarak bu alanlardaki kaliteyi artırmak 

 Gelecek teknolojileri takip etme fırsatları 

 Kalifiye insan gücü havuzuna daha kolay erişim 

 Hızı ve hizmeti geliştirmek 

 Stratejik karar vermeyi sürdürürken yönetimin yükünü azaltır. 

Dış kaynaklardan yararlanmanın birçok avantaj sağlamasının yanında bazı sorunları da 

beraberinde getirebileceği kabul edilmelidir. Bu sorunların başında dış kaynak sağlayan 

işletmelere aşırı bağlılık gelmektedir. Bunun sonucunda işletmeler esnekliklerini ve pazarlık 

güçlerini kaybedebilirler (Koçel, 2014). Karşılaşılan sorunlardan bazıları da hizmet sağlayan 

firmanın sözleşme gereklerini yerine getirmemesi, değişimlere ayak uyduramaması veya 

hizmet alan işletmelerin uygulama amaçlarını iyi kavrayamamasıdır (Tengilimoğlu, 2015). 

Öte yandan literatürde sıklıkla yer alan diğer riskler aşağıdaki gibidir (Özbay, 2004; Aubert 

vd, 1998 ; Earl, 1996; Lonsdale, 1999 ) 

 Kontrolün kaybedilmesi 

 Gizli maliyetler 

 Tedarikçiye bağımlı kalma tehlikesi 

 Çalışanların üzerinde olumsuz etki 

 Bilgi güvenliğinin sağlanamaması 

 Kontratla ilgili zorluklar 

 Örgütsel öğrenmenin azalması 

 Eskimiş teknoloji ile ilgili riskler 

 Deneyimsiz elemanlar 

Sağlık alanında dış kaynaklardan yararlanmada yeni teknikler olarak özellikle saat 

farkından doğandan avantajlardan yararlanılması gündemdedir. Buna göre bir ülke gece 

diliminde iken bazı işlerin devamlılığının sağlanması noktasında dış kaynaklardan yararlanma 

yoluna gidebilmektedir. Bu işleri de saat farkından dolayı henüz güne yeni başlayan bir 

ülkedeki işletmelerden sağlayabilmektedir. Örneğin gece dilimine giren bir ülkedeki 

yöneticinin ertesi güne hazır olması gereken bir sunumu henüz güne yeni başlayan bir başka 

ülkedeki sekreterine göndermesi ve sabah uyandığında sunumu hazır bulması bu türden bir 

dış kaynak kullanımıdır. Sağlık kurumlarında gece saatlerinde örneğin bir radyoloji uzmanını 

fiilen bulundurmak yerine henüz gündüz mesaisinde olan bir uzman ile anlaşarak radyoloji 

işlemlerinin aksamadan ve daha uygun bir maliyetle devam ettirilmesi sağlanabilmektedir.  

 

Sonuç:  
Dış kaynaklardan yararlanma konusunda bütün bu sebepler incelendiğinde görülecektir ki dış 

kaynak kullanmanın üç temel sebebi vardır. Bu temel sebepler; işletmenin temel yeteneklerine 

odaklanmak, maliyetleri azaltmak ve hastane içinde yapılamayan veya yapılmak istenmeyen 



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

491 
 POSTER BİLDİRİLER 

faaliyetler için uzman işletmelerden yararlanmaktır. Bu amaçlar için kullanılmakta olan dış 

kaynak kullanımı tekniklerinde artan rekabet ve teknoloji ile beraber değişiklikler yaşanmaya 

başlanmıştır. Bir işletmenin bu rekabet ortamında gelişen teknolojiyi takip edebilmesi ve bu 

teknolojilere adaptasyonu işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından hayati bir 

öneme sahiptir.  
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Amaç: Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanan şiddet ve beyaz kod 

uygulamasına dair güncel bilgilerin derlenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda Bakırköy Dr. 

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait beyaz kod olay bildirimlerinin incelenerek 

ülkemizde ve dünyada yayınlanmış verilerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Önem: Sağlık çalışanları işyeri şiddeti açısından özel bir risk grubudur ve işyeri şiddeti 

bildirimlerinin yeterli olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti 

bildirmek amacıyla 2012 yılında kurulan Beyaz Kod Bildirim Sistemi görece yeni, 

oturmamış, ancak gelişen bir sistemdir. Bu araştırma, sistemin belirgin çıktılarını göz önüne 

alarak verilerin analiz edilebilen yönlerini paylaşmak fırsatı sunmaktadır. Beyaz kod 

verilerinin küçük bir kısmını analiz eden bu ara-değerlendirmede dikkati çeken yönlerin 

paylaşılması, yeni araştırmalar için daha sağlam zemin oluşturmaya ve sistemi geliştirmeye 

katkı sağlayabilir. Derlenen güncel bilgiler sağlık yöneticilerine, sağlık çalışanlarına ve 

şiddet/beyaz kod uygulaması konusunda araştırma yapanlara bütüncül bir bakış sağlayabilir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmanın literatür incelemesi Eylül 2015’te başlamış, Haziran 

2016’ya dek sürdürülmüştür. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait 

beyaz kod bildirimi verileri için Temmuz 2015-Ocak 2016 dönemindeki 6 aylık süre 

seçilmiştir. Sistemden elde edilebilen veriler, isimler gizli kalmak kaydıyla bildirim sayıları, 

bildirimi yapan kişinin cinsiyeti, meslek grubu ve uygulanan şiddet türü bilgilerinden ibarettir. 

Kurum yetkilisinin izni alındıktan sonra veriler, Çalışan Hakları Bildirim Sorumlusu eşliğinde 

Sağlık Bakanlığının “113 Beyaz Kod” sayfasından çekilmiş ve Excel dosyasına aktarılmıştır. 

Beyaz kod bildirimi, şiddet olayının bildirim sürecini belgelemeye yöneliktir ve kurum 

tarafından “olay adına” bildirim yapılmaktadır. Ancak olay tutanağında bu olaydan etkilenmiş 

bireylerle ilgili ayrıntılar da toplanmaktadır. Böylece olay yargıya intikal ederse aynı olay 

etkilenen tüm kişiler için görüşülebilmektedir. Bu yüzden araştırma verileri toplanırken hem 

olay bildirimi sayısı hem de olay bildiriminde adı geçen toplam etkilenen birey sayısı 

üzerinden veri toplanmış ve her iki veri türü de değerlendirilmiştir. Veriler genellikle 

tanımlayıcı istatistiklerden yüzde kullanılarak özetlenmiştir. Parametrik olmayan iki grup 

arası karşılaştırmalarda X2 (ki-kare) testi uygulanmıştır. P<0.05 değeri anlamlı kabul 

edilmiştir. Mevcut literatür verileri ile bu projenin verileri bire-bir karşılaştırmaya izin 

vermeyeceğinden, yalnızca yüzde oranları kıyaslanarak bir tartışma yürütülmüştür. 

Bulgular: İncelenen hastanede 6 aylık sürede 97 beyaz kod bildirimi olduğu, ancak 111 

sağlık çalışanının bildirimde yer verilecek düzeyde bu şiddet olayının içinde yer aldığı 

saptanmıştır. Bildirilen sözel şiddet olayları fiziksel şiddet olaylarına göre yaklaşık 3 kat 

fazladır (%77.3’e karşılık %22.7). Acil servisten yapılan bildirimler %88.6 oranıyla en sık 

yapılan bildirimlerdir. Hekim bildirimleri %60.8 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu %20.6 

oranıyla hemşire-ebe bildirimleri izlemektedir. Beyaz kod bildirimlerinde şiddet olayını 

yaşamış kişilerin %54.6’sını kadın sağlık çalışanları, %45.4’ünü erkek sağlık çalışanları 

oluşturmaktadır. Ancak, olaydan etkilenen kişi sayısı dikkate alındığında, etkilenen kadın 

çalışan oranının %64.8 ve erkek çalışan oranının %35.2 olduğu görülmektedir; aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (X2=2.257; p=0.133). Fiziksel ve sözel şiddet olayından 
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etkilenerek beyaz kod olay bildirimi içine kaydedilmiş personel sayıları cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (X2=0.335, p=0.562).  

Sonuç: Beyaz kod bildirim sistemindeki veriler değerlendirilirken “beyaz kod başvuru 

sayısını dikkate almak” yerine “beyaz kod başvurusu kayıtlarındaki etkilenen kişi sayısını 

dikkate almak” şiddet yaşantısı kayıtlarını yansıtmak açısından daha uygun olabilir. Beyaz 

kod bildirim sistemimizde incelenen hastaneye veriler literatürdeki sayısal değerler ile 

uyumludur. Yalnızca bazı ülkelerde hekimlerin değil de hemşirelerin daha fazla şiddete maruz 

kaldıkları bildirilmektedir. İncelenen hastanede hiç yoğunbakım bildirimi tespit edilmezken, 

Türkiye ve dünya genelinde yoğun bakımlarda şiddet bildirim oranları ön sıralardadır.   
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Amaç: Ülkelerin sağlık sistemleri sağlık harcamalarını ve buna bağlı olarak da sağlık 

çıktıklarını etkilemektedir. Çalışmada, Küba’nın sağlık sistemi ele alınarak sağlık harcamaları 

ve çıktılarına olan etkileri incelenmiş ve uluslararası düzeyde karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Önem: Sağlık kurumları kamuya ait olması ve sağlık harcamalarının çoğunluğunun devlet 

tarafından yapıldığında, ülkelerin sağlık göstergeleri ve sağlık sistemlerinin başarı ve 

verimlilikleri ile birebir bir ilişki içinde olduğunu göstermek ve bu alanda yapılacak olan 

çalışmalara bilgi kazandırma anlamında önem arz etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Derleme olarak hazırlanan çalışmada, ülkelerin sağlık harcamaları, 

bebek ölüm, ana ölüm hızı, kaba ölüm hızı ve doğumda beklenen yaşam süresine ilişkin 

veriler uluslararası karşılaştırmalar ile incelenmiştir. Bu doğrultuda, 2015 ve 2016 yıllarında 

yayımlanan Dünya Sağlık İstatistikleri ve 2015 yılında yayımlanan İnsani Gelişmişlik 

Raporu’nda yer alan veriler incelenmiştir. Mackenbach ve Mckee (2013) 43 Avrupa ülkesinin 

sağlık politika performansını değerlendirdiği çalışmada İsveç, Norveç ve İzlanda’nın en iyi 

performansa sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada, Küba sağlık çıktıları ilgili Kuzey 

Avrupa ülkelerinin sağlık çıktılarıyla karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: Küba’da tüm sağlık kurumları kamuya aittir ve sağlık hizmetlerinin finansmanı 

genel bütçeden karşılanmaktadır. Ayrıca cepten ödemeler de mevcuttur. Sağlık hizmeti 

parasız olarak sunulmakta ve sağlık personeli profesyonellik dereceleri, deneyimleri ve 

eğitimleri dikkate alınarak ücretlendirilmektedir (Belek, 2015). 

Küba’da yapılan sağlık harcamalarının uluslararası karşılaştırmasını incelendiğinde, 

GSYİH içerisinde toplam sağlık harcamalarına ayrılan yüzde bakımından Küba’nın % 8,6 ile 

İsveç (% 9,6), Norveç (% 9,3), İzlanda (%9,0) ve yüksek gelirli ülkelerin (%11,6) 

değerlerinden daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Karşılaştırılan ülkelere göre toplam sağlık 

harcamaları içerisinde devlet tarafından yapılan sağlık harcamaları % 94,2 ile Küba’da olduğu 

anlaşılmaktadır. Küba’da devlet tarafından yapılan sağlık harcamaları oranına en yakın orana 

sahip olan Norveç (%85,0) refah düzeyi en yüksek olan ülkelerde olduğu anlaşılmaktadır 

(WHO, 2015). 

Bebek ölüm hızının uluslararası karşılaştırılması incelendiğinde Küba’da bebek ölüm 

hızının 1990 yılından (binde 10,5) 2015 yılına (binde 5,5) kadar azalarak devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Benzer şekilde beş yaş altı ölüm hızı da 1990 yılından (binde 13,3) 2015 

yılına (binde 5,5) kadar azalarak devam ettiği anlaşılmaktadır.  Küba, 2015 yılı itibariyle 

bebek ölüm hızında refah düzeyi yüksek olan İsveç (binde 3), Norveç (binde 2,6), İzlanda 

(binde 2) daha yüksek bir değere sahiptir (WHO, 2015; WHO, 2016).  

Anne ölüm oranları dikkate alındığında 2015 yılı itibariyle Küba’da bu oranın yüz 

binde 39 olduğu anlaşılmaktadır. Küba diğer ülkelerle kıyaslandığında 2013 yılı itibariyle 

anne ölüm oranlarının, İsveç’te yüz binde 4, Norveç’te yüz binde 5, İzlanda’da yüz binde 3 ve 

Türkiye’de yüz binde 20 olduğu dikkate alındığında Küba’nın ilgili ülkelerden daha yüksek 

değerlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Küba’da HIV/AIDS nedeniyle ölüm hızının 2001 

yılından 2013 yılına doğru arttığı anlaşılmaktadır. Küba bu konuda karşılaştırılan diğer 

mailto:canankaragac@gmail.com
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ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Küba’da Tüberküloza dayalı ölüm hızının 2000 (yüz binde 

0,4)  yılından 2013 (yüz binde 0,3) yılına doğu azalma gösterdiği anlaşılmaktadır. Küba’da 

tüberküloza dayalı ölüm hızında diğer ülkeler ile hemen hemen aynı seviyededir (WHO, 

2015; WHO, 2016). 

2014 yılı itibariyle Küba’daki Tüberküloz insidans hızı (yüzbinde 9,4) İsveç (yüzbinde 

7,5), Norveç (yüz binde 8,1) ve İzlanda’dan (yüz binde 3,3) daha yüksektir. Küba’da 

HIV/AIDS prevelansının 2001 yılından (yüz binde 19) 2012 yılına (yüz binde 138) kadar 

arttığı anlaşılmaktadır. Daha önce ifade edilen sebebe dayalı ölüm hızı verilerinde 

HIV/AIDS’e dayalı ölüm hızının artmış olduğu da dikkate alınırsa Küba’nın bu alanda 

iyileştirme yapması gerektiği anlaşılmaktadır. Küba’da 2010 yılı tüberküloz prevelansının 

(yüz binde 18) 2012 yılında azaldığı (yüz binde 13) anlaşılmaktadır. Küba’da 2012 tüberküloz 

prevelansı (yüz binde 14), İsveç (yüz binde 9,6), Norveç (yüz binde 11) ve İzlanda’dan (yüz 

binde 3,8) daha yüksektir (WHO, 2015; WHO, 2016). 

Kaba ölüm hızı dikkate alındığında 2013 yılında Küba’da bu oran binde 8,5 olarak 

tespit edilmiştir. Düşük orta gelirli ülkelerde kaba ölüm hızının binde 7,9, yüksek gelirli 

ülkelerde binde 9,1 ve en düşük değer ise binde 6,9 ile üst orta gelirli ülkelerin ortalama 

değeri olmuştur. Kaba ölüm hızı en az olan ülkeler sırasıyla Türkiye (binde 5,7), İzlanda 

(binde 6,2) ve Küba (binde 7.9) olarak belirlenmiştir. Toplam doğum hızı istatistiklerine 

bakıldığında ise en düşük değer 1,4 ile Küba’da tespit edilmiştir. Küba’yı 1,9 ile İsveç ve 

Norveç takip etmektedir (WHO, 2015). 

Küba’da doğumda beklenen yaşam süresi 1990 yılında 74 iken 2013 yılında 78’e 

çıkmıştır. 2013 yılana göre Küba doğumda beklenen yaşam süresi (78); Türkiye (75), düşük 

orta gelirli ülkeler (59), üst orta gelirli ülkelerden (68) daha yüksektir (WHO, 2015).  

Küba’nın insani gelişme durumu uluslararası karşılaştırılması incelendiğinde,  

Küba’nın 2014 yılı itibariyle insani gelişme indeksi sırasının 64 olduğu anlaşılmakta ve bu 

sıra ile çok yüksek insani gelişme indeksine sahip ülkeler sınıfına girmiştir. Küba’nın insani 

gelişme indeksi değerinin 2011 yılından (0,776) 2014 yılına (0,769) kadar azaldığı 

anlaşılmaktadır. Küba insani gelişme sırası bakımından Türkiye’den (72) daha yukarıda yer 

aldığı; Norveç (1), İsveç (14), İzlanda (16) daha aşağı bir sıralamada yer aldığı 

anlaşılmaktadır (UNDP, 2015). 

Sonuç: Çalışma kapsamında Küba’nın sağlık harcamaları ve sağlık göstergeleri 2015 ve 2016 

yıllarında yayımladığı Dünya Sağlık İstatistikleri ve 2015 yılında yayımlanan İnsani 

Gelişmişlik Raporu çerçevesinde incelenmiş ve Küba sağlık sistemi uluslararası düzeyde 

karşılaştırılmıştır. Sağlık harcamalarının uluslararası karşılaştırılmasında, GSYİH içerisinde 

toplam sağlık harcamaları %8.6 ve toplam sağlık harcamaları içerisinde devlet tarafından 

yapılan sağlık harcamaları % 94,2  ile Küba’da sağlığa ayrılan harcamaların ve devletin 

yapmış olduğu sağlık harcamalarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Küba ulusal gelir 

açısından incelendiğinde dünyanın yoksul ülkeleri arasında yer almakta fakat yoksul ülkelerin 

tersine sağlık alanında performansı en yüksek olan ülkeler arasındadır (Sargutan, 2010). 

Küba’nın sağlık alanındaki performansını değerlendirilmesi kapsamında bebek ölüm hızı, 

anne ölüm oranı, kaba ölüm hızı ve doğumda beklenen yaşam süresine ilişkin veriler 

incelenmiş ve bu değerler uluslararası düzeyde karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme 

sonucunda, Küba’nın yıllar itibariyle sağlık çıktılarının açık bir şekilde iyileştiği 

gözlenmektedir. Bu durum ülkenin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçenin artışıyla paralellik 

göstermektedir. Küba’nın sağlık hizmetlerine verdiği önem olumlu sonuçları olumlu 

etkilediği ve sağlık statüsü ile ilgili çıktılarının dünyada refah düzeyi yüksek olan Kuzey 

Avrupa ülkelerinin çıktılarıyla yarışır hale geldiğini göstermektedir. Sonuç olarak, 1959 



 

496 
 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

POSTER BİLDİRİLER 

devriminden sonra tamamen devlet tarafından finanse edilen ve yürütülen sağlık 

hizmetlerinden sonra Küba’nın sosyalist sağlık sistemin geçmesi, Küba’nın sağlık çıktılarını 

belirgin bir şekilde iyileştirdiğini göstermektedir. Bu durum ülkenin sağlık harcamalarına 

ayırdığı bütçenin artışıyla paralellik göstermektedir. Küba’nın sağlık hizmetlerine verdiği 

önem olumlu sonuçları olumlu etkilediği ve sağlık statüsü ile ilgili çıktılarının dünyada refah 

düzeyi yüksek olan Kuzey Avrupa ülkelerinin çıktılarıyla yarışır hale geldiğini 

göstermektedir.  
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Amaç: Bu çalışmanın amacı Diyarbakır ilindeki  hastane çevrimiçi hizmetlerinin sağlık 

hizmeti kullanıcılarının hastane tercihlerindeki belirleyici rolünü ortaya çıkarmaktır. 

Önem: Tüm dünyada internet en yaygın kullanımı olan oldukça etkili bir paylaşım ve iletişim 

aracıdır. Artık internete erişimin mobil servisler ve cep telefonları sayesinde çok kolay bir 

hale geldiği ve erişimin sadece bilgisayar kullanan kişilerce sınırlı olmadığı göz önüne 

alındığında her eğitim düzeyinden ve her yaştan müşterinin ticari kuruluşların web üzerinden 

verdiği hizmetleri sıklıkla kullandığı bilinen bir gerçektir. Her ne kadar hastanelerin birincil 

görevi insan sağlığına hizmet olsa da günümüz rekabet dünyasında en kaliteli hizmeti sunmak 

ve en fazla hastaya ulaşmak için sağlık kurumları da kendileri için en güçlü pazarlama 

stratejilerini belirlemek zorundadırlar.  

En etkili pazarlama yöntemlerinden biri olan internet üzerinden pazarlama nasıl ki tüm 

alanlarda büyük bir öneme sahipse, sağlık alanında da önemi tartışılmazdır. İster kullanıcı, 

ister hasta, ister müşteri diye adlandıralım, sağlık kurumlarının da kendi takipçilerinin 

elektronik ortamda ticaret talebine duyarsız kalması mümkün değildir.  Günümüzde sağlık 

hizmetleri tüketicileri internet ve sosyal medyayı genel sağlık bilgisini edinebilmek, 

hastalıkların belirtileri ve tedavi şekilleri hakkında araştırma yapmak ve  bir sağlık uzmanına 

görünmeden kendi tedavi süreçlerini başlatabilmek için  kullanabilmektedir. Bunların dışında 

kendilerine en yakın hastaneyi bulabilmek, e-randevu almak, e-sonuç almak da en fazla 

yapılan web taramalarındandır. Bu yüzden hastaneler web sitelerini en iyi ve etkili şekilde 

tasarlamalı,  hedef kitlesini belirleyerek, bu kitlenin ihtiyaçlarına hız, sadelik ve işlevsellik 

olarak cevap verebilmelidir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışmanın bir önceki basamağı olan araştırmamızda Diyarbakır 

ilindeki 28 özel ve devlete bağlı sağlık kuruluşu incelemeye alınmış, ve sundukları internet 

olanakları kendi web siteleri üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci basmağı olan bu 

araştırmada ise, sağlık hizmeti kullanıcılarının hastane tercihlerinde hastanelerin web sayfası 

hizmetlerinin ne kadar etkili olduğu incelenmiştir.  

Bu amaçla Dicle Üniversitesi çalışanlarından 100’ü akademik, 100’ü idari olmak üzere 200 

kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak 23 soru sorulmuş, hastane seçimlerinde hastanelerin  

sunduğu web hizmetlerinin ne kadar etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Çalışmanın örneklemi kolayda örneklem yöntemi ile oluşturulmuş, şehirdeki nispeten 

eğitimli kesim olduğu düşünüldüğü için üniversite çalışanları araştırmaya dahil edilmiştir.  

Sonuçlar SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir. Bir sonraki aşamada ise, önceden web 

sayfası içeriğini incelediğimiz hastanelerin kullanıcılar tarafından tercih düzeyi 

karşılaştırılmıştır. 

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 200 üniversite çalışanının  71’i (%35.6)  kadın,  129’u (% 

64.4) erkektir. Ankete katılan tüm akademik ve idari personelin yaş ortalaması 43.7’dir. 

Katılanların 200’ü (%100) internet kullanmaktadır ve 196’sı (%98.2) internete telefon ve 

bilgisayar yoluyla ulaşmaktadırlar. Kullanıcıların 175‘i  (%87.6)  interneti en çok iletişim için 
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, 182’si  (%91.2) haberleri takip etmek için kullandığını belirtirken, 120’si (%60.1) en son bir 

ay içinde, 61 ‘i (%30.6)  son altı ay içinde, geri kalanı ise son bir yıl içinde en az bir kere 

hastane web sayfası ziyaret ettiğini ifade etmiştir. Katılımcıların 198’i (%99)  hastane web 

sitelerinin bilgilendirici ve yeterli olmasının hastane tercihini etkilediğini kabul etmiştir. 

Birden fazla cevap seçeneği sunulan katılımcıların   en önem verdikleri web sitesi araçları e-

randevu, e-sonuç alma sisteminin olması, bilgilere erişim kolaylığı, web sitesinin hızlı 

çalışması  , doktor arama ve seçme imkanı ve sitenin sık sık güncellenmesidir.  

Hastane web sitesi kullanıcıları için en az önem taşıyan özellikler ise sayfanın tasarımı, 

hastanenin sosyal medya hesapları olması, hastalıklar ile ilgili danışma hizmeti verilmesi ve 

sitenin hızlı çalışmasıdır. Eğitim düzeyi ve görev birimi ile hastane web sayfası kullanımı 

arasında bir ilişki yoktur. Daha önceki çalışmamızda daha iyi web hizmeti sunduğunu 

belirlediğimiz hastanelerin kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiği araştırmamızın 

sonuçları arasındadır. 

Sonuç: Araştırmamızın sonucunda görülmüştür ki,  tüm diğer alanlarda olduğu gibi, e-ticaret 

sağlık alanında da büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden sağlık kurum ve kuruluşlarının gerek 

devlet gerek özel olsun, web hizmetlerine çok önem vermesi gerekmektedir.  Özellikle 

hastaların hastaneye gitmeden  istedikleri zaman randevu almasını sağlayan e-randevu sistemi 

ve  web üzerinden eriştikleri e-sonuç uygulaması tüm  hastanelerin web sitelerinde olmalıdır.  

Sağlık kurumlarının mutlaka bir web sitesine sahip olması sağlanmalı ve sık sık 

güncellenmelidir.  

Günümüzde internete erişimin ne kadar kolay olduğu düşünüldüğünde, tüm hasta gruplarının 

web hizmetlerine ulaşma imkanı olduğu görülür. Bu yüzden hastaların çoğu sağlık 

kurumlarının sunduğu web hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu hizmetler hem zamandan 

hem paradan tasarruf sağlamaya yardımcı olduğu gibi yazılı doküman israfını da 

önlemektedir. Hastalara istediği doktoru seçme özgürlüğü tanırken, sağlık danışma hatları ile 

hastaneye gitmeden önce bilgi edinme hakkı sağlamaktadır. 

 Diyarbakır’ın büyükşehir olmasından ötürü, çevre il ve ilçelere de sağlık hizmeti verildiği 

göz önünde bulundurulduğunda, bu hasta grupları için önceden bilgi edinmenin ne kadar 

önem taşıdığı açıktır. Araştırmamızda da görülmüştür ki, özellikle özel hastaneler arasında 

yeterli web hizmeti veren hastaneler sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından tercih 

edilmektedir. Ayrıca sağlık hizmeti kullanıcıları teknolojiye olan yakınlıkları, hastane web 

sayfalarına olan ilgileri, ne istediklerinin farkında olmaları ve  taleplerinin karşılanması 

konusundaki bilinçleri ile hastaneleri kaliteli web hizmeti verme konusunda zorunlu 

kılmaktadırlar. 

Teknolojinin ve internetin hayatımızdaki rolü her gün biraz daha katlanarak artmakta ve 

rekabet  sağlık alanında da çok yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Sağlık kurumlarının da 

teknolojideki ve pazarlama alanındaki gelişmeleri göz ardı etmesi imkansızdır. Ülkemizdeki 

sağlık alanında reklam verme üzerindeki  kısıtlamalar da göz önüne alındığında, internet 

üzerinden kurumlarını tanıtmaları hedef kitleye en etkili ve kolay yoldan ulaşma yoludur. Bu 

yüzden  hastanelerin hastalara en üst düzey hizmeti vermesi açısından web hizmetlerine  

önem vermesi başarılarını oldukça arttıracaktır. 
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Amaç: Kadınların emek piyasasında örgütlenmeleri, erkeklere nazaran düşük bir oran 

göstermektedir. Bu durumun nedenleri arasında kadınlara yapılan cinsiyete dayalı ayrımlar, 

toplumsal roller, aile içi sorumluluklar, örgütlenmenin yoğun olduğu bazı iş kollarında 

görülen erkek egemen iş gücü sayılmaktadır. Kadın istihdamının yoğun olduğu sağlık iş 

kolunda ise hem memur, hem işçi sendikalarında kadınların sendikal örgütlenme oranları 

erkeklere nazaran düşük kalmaktadır. Özellikle profesyonel ve amatör sendikacılık 

görevlerinde çalışan kadın sayılarının yetersiz olması, kadınların toplu iş mücadelesinde 

düşük bir orana sahip olduğunu göstermektedir. Kadınların sendikal oluşumlarda üst 

düzeylerde görev almalarının tarihsel süreci incelendiğinde Amerika Birleşik Devletlerinde 

sendikanın yönetim kadrolarında görev alan ilk kadının, Birleşik Otomobil Sendikasında 

başkan yardımcısı olarak görev alan Olga Madar isimli bir işçi olduğu görülmektedir.. 1986 

yılına gelindiğinde ise Shirley Carr isimli kadın işçi Kanada İşçi Kongresinin başkanı olarak 

seçilmeyi başarmıştır. Türkiye’de ise ilk ve tek kadın sendika başkanı Sağlık-İş ve DİSK 

genel başkanı Dr.Arzu Çerkezoğludur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Trakya bölgesinde 

çalışan kadın sağlık çalışanlarında aile baskısı, çalışma koşulları gibi sebeplerin kadın sağlık 

çalışanlarının sendikal görevde yer alma kararlarını etkileyip etkilememesi durumlarının 

sağlık çalışanları tarafından nasıl değerlendirildiğinin ortaya konulmasıdır. 

Önem: Kadının tarih içerisinde geçirmiş olduğu sürece bakıldığında, kapitalist anlayışın 

ortaya çıkmasıyla birlikte toplumda kadın erkek ayrımı doğmuştur. Kadını vasıfsız işgücü 

olarak gören toplumsal anlayış, istihdam politikalarının kadının aleyhinde sonuçlanmasına yol 

açmıştır. Cinsiyete dayanan iş bölümü her toplumda farklı düzeylerde olsa da genelde; çocuk 

doğurmak ve büyütmek, ev işlerini yapmak gibi işler fizyolojik ve sosyolojik açılardan 

kadınların temel görevleri arasında yer alırken, çalışarak para kazanma işi erkeklerin görevi 

olarak kabul görmüştür. Ancak benimsenen bu işbölümü 1750’lerden itibaren İngiltere’de 

sanayileşmenin başlaması ile değişime uğramıştır. Türkiye’de ise, kadınların emek 

piyasasında yer alışları 1950’li yıllardan sonra olmuştur. Toplumların demokratiklik 

ölçütlerini belirleyen ölçütlerden birisi çalışanların ve sivillerin toplumsal yaşamın her 

bölümünde örgütlenme çabalarıdır. Bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan biri de 

sendikadır. Sendikaların amacı, temsil ettikleri üyeleri kısa ve uzun süreli hak ve çıkarlarını 

korumak ve geliştirmektir. İş gücü piyasasındaki cinsiyete ayrımcılığı kendini geleneksel 

sendikal yapılarda da göstermekte, hem örgütlü kadın işçi sayısı hem de kadınların 

sendikalardaki yönetsel temsili düşük düzeylerdedir. Bu durum sadece sendikalardaki erkek 

egemenliğinden kaynaklanmamakta; bununla birlikte kadınların düşük istihdam düzeyi, belirli 

mesleklerde toplanması, kadınlara verilen aile içi sorumluluklar kadınların örgütlenmesini 

engellemektedir. Sendika üyesi kadınların sendikal faaliyetlere istemedikleri için 

katılmadıkları varsayımı, bir seçim haklarının olduğu ve bu hakkın kullanılmadığı görüşünü 

oluşturmaktadır. Türkiye’de eğitimli ve meslek sahibi kadınların kurumlarında çalışma 

açısından önemli bir yer edindiklerini, fakat yöneticilik düzeylerine yükselmede ciddi bir 

ayrımcılığa maruz kaldıklarını görmekteyiz. Alanyazını incelendiğinde kadınların sendikacı 

kimliğine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın mevcut olduğu, öte yandan kadınların en yaygın 

istihdam alanlarından biri olan sağlık sektörü açısında da kadınların sendikal kimliğinin göz 
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ardı edildiği görülmektedir. Bu çalışma, sağlık çalışanı kadınların sendikal kimliklerine dikkat 

çekmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştirildiğinden önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmanın 

evrenini, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yer alan kamu ve özel hastanelerde görevli 

sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak ‘kendini yetersiz 

hissetme kaygısı’ ölçeği ve ‘yönetimi başarabileceğini hissetme’ testi kullanılmıştır. 

Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, gönüllülük esasına göre yüz yüze görüşmelerle sağlık 

çalışanlarına ölçek uygulanmıştır. Çalışma sonunda 150 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Bulgular: Örneklem grubu, 81’i (%54,0) bayan; 69’u (%46,0) erkek olmak üzere toplam 150 

sağlık çalışanından oluşmaktadır. Cinsiyete göre sendika yönetiminde çalışma arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (X2=0,003; p<05). Kadınlarda yönetici olursa kendini 

yetersiz hissetme kaygısı ölçeğinden alınan puanlarla, yönetimi başarabileceğini hissetme testi 

puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon 

analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan p<.05 düzeyinde negatif yönde yüksek 

düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r= -.891; p<.05). Cinsiyete göre göre her iki testin 

puanları arasında anlamlı bir ilişki yoktur (F=19,114, p=0,07)  

Sonuç: Kadınların sendikal yapılanmalarda kadın yöneticilerin etkili pozisyonda 

çalışmamaları; aile yapılanması içinde ataerkil rollerin baskın olması, sendikal faaliyetlerle 

ilgili bilgi eksikliği, sendikalarda erkek egemen delege sisteminin mevcut olmasına bağlıdır. 

Oysa istatistik testlerde kadınların doğum, çocuk bakmak gibi nedenlerle söz konusu 

yönetimsel işlevleri yerine getiremeyecekleri konusunda yetersiz hissetme ve kaygı 

duymadıkları saptanmıştır.  Ayrıca, erkeklerin de hastalandıklarında, çeşitli sebeplerle 

görevlerinden uzak kaldıklarında veya ailevi yükler nedeniyle yönetimsel süreçten uzak 

kalabilecekleri göz önüne alınmamaktadır.  Sağlık alanında görev yapan kadın çalışanların 

sendikal yapılanma içinde daha aktif olarak yer almasının, sendikaların faaliyetlerine olumlu 

yansımalar sağlayacağı, daha sağlıklı iletişim alanlarının oluşmasına fırsat sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Amaç: Bu çalışmada, performans ölçümünde yaygın olarak kullanılan Veri Zarflama Analizi 

yönteminin Türkiye’de sağlık hizmeti alanında kullanılan çalışmaların incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda VZA yöntemi kullanılarak sağlık hizmetleri alanında yapılan 

lisansüstü tezler incelenmiştir. 

 

Önem: Sağlık hizmetlerinin hem yeterli miktarda ve kalitede sunulması hem de her birey için 

ulaşılabilir olması gerekmektedir. Günümüzde, sağlık sektöründe oluşan talep artışı, 

maliyetlerde meydana gelen artış, teknolojik gelişmeler, yaşlanan nüfus, düşük kalite, tıbbi 

hatalar, eşitsizlikler ve belirsizlikler sağlık hizmetlerine olan ilgiyi arttırmıştır (Kelley ve 

Hurst, 2006).  

Sağlık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklüğü, kaynakların verimli kullanılması ve 

performansın artırılması amacını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle mevcut sağlık 

hizmeti kaynaklarından daha fazla fayda elde edilmesi önem kazanmış ve sağlık hizmetlerinin 

verimliliği ve etkililiğinin ölçülmesine yönelik çalışmalara verilen önem gittikçe artmıştır 

(Tatar, 2007; Uğurluoğlu, 2013). 

Yapılan iş sonucunda elde edilen çıktı veya çalışma düzeyi sistemin performansını belirler, 

dolayısıyla amaçlar doğrultusunda yapılan bütün faaliyetler “performans”, bu faaliyetlerin 

ölçülmesi ise “performansın ölçülmesi” anlamına gelir (Gülcü ve ark., 2004). 

Performans kavramı kaynakların verimli kullanımı, işin doğru yapılması ve belirlenen sürede 

hedeflere ulaşma derecesi  ile yakından ilişkilidir. Bu çerçevede örgütsel performansın yedi 

boyutu aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sink ve Tuttle, 1989); 

 Verim  

 Verimlilik 

 Kalite 

 Yenilik 

 Çalışma yaşamının kalitesi 

 Kârlılık ve bütçeye uygunluk 

 Etkinlik  

Verimlilik (efficiency), en temel anlamıyla çıktı ile çıktıyı üretmek için kullanılan girdi 

arasındaki ilişkiyi inceler (Şahin, 2008). Verimlilik, teknolojik gelişmeler altında elde bulunan 

kaynaklar ile maksimum çıktıya ulaşmaktır (Aubyn ve ark., 2009). 

Verimliliğe ilişkin farklı sınıflamalar yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde genel olarak 

verimlilik başlığı altında; teknik, ölçek, tahsis ve toplam verimlilik başlıklarının ele alındığı 

görülmektedir (Farrel, 1957; Jacobs ve ark., 2006). Teknik verimlilik bu çerçevede 

savurganlığın olmadığı ve girdi bileşeninin en verimli şekilde kullanılarak maksimum çıktının 

elde edilmesidir (Farrell, 1957). Üretilen ürün ya da sunulan hizmetin uygun ölçekte 

yapılması ölçek verimliliği olarak tanımlanmaktadır (Charnes ve ark., 1994: 24). Toplam 

verimlilik, teknik ve ölçek verimliliğin çarpımından oluşmaktadır. Ürün üretimi veya hizmet 

sunumunda girdiler arasında fiyat faktörü göz önünde bulundurularak en uygun girdi 

birleşiminin oluşturulmasına tahsis verimliliği adı verilmektedir (Farrell, 1957). 
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Verimlilik ölçme yöntemleri; oran (rasyo) analizi, parametrik yöntemler ve parametrik 

olmayan yöntemler olarak üç başlık altında toplamak mümkündür (Sherman, 1984, Şahin, 

1999: 128; Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012). Parametrik olmayan yöntemler doğrusal 

programlama tabanlı yöntemler olup birden fazla girdi ile çıktı arasındaki ilişkiyi verimlilik 

açısından değerlendirmeye olanak tanımaktadır (Kıllı ve Murat, 2004). Bu yöntemlerden en 

sık kullanılan ise Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilen Veri Zarflama Analizi 

(VZA) yöntemidir (İnan, 2000).  

VZA yönteminde iki temel model vardır. Birincisi Charnes, Cooper ve Rhodes’ın geliştirdiği 

CCR modelidir. CCR modeli ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanarak toplam 

verimliliğin ölçümünde kullanılmaktadır. İkinci model ise Banker, Charnes ve Cooper (BCC) 

tarafından 1984’te geliştirilmiştir. BCC modeli, CCR’nin doğrusal programlama modelinde 

bazı değişiklikler yapılarak ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında teknik verimliliğin 

ölçülmesine olanak sağlanmıştır (Adler ve ark., 2002). VZA, çıktı ya da girdi odaklı olabilir. 

Çıktı odaklı VZA’da amaç girdi düzeyini sabit tutarak elde edilen çıktıları maksimize etmek 

iken, girdi odaklı VZA’da ise mevcut çıktı düzeyini daha az girdi düzeyi ile elde edebilmektir 

(Charnes ve ark., 2000: 4; Chooper ve ark., 2011; Asandului ve ark., 2014; Zhu, 2014). 

VZA yöntemi geliştirildiği günden bu yana sağlık alanında büyük ilgi görmüş ve 

özellikle kamu sektöründe karar birimlerinin verimliliğinin ölçülmesinde güçlü bir araç olarak 

kullanılmıştır (Ray, 2004)  Sağlık sektöründe VZA yöntemi ile verimlilik ölçen ilk çalışma, 

1981 yılında Sherman tarafından yapılmıştır. Türkiye’de sağlık sektöründe yapılan ve ilk 

olma özelliği taşıyan çalışmalar ise Kavuncubaşı ve Şahin tarafından yapılmıştır.  

Kaynakların kıt olduğu sağlık alanında talebin de artmasıyla mevcut kaynakların etkili 

ve verimli kullanılması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bütün bu zorlukları 

aşmak için son dönemde sağlık hizmetleri performansının ölçülmesine ve değerlendirilerek 

iyileştirilmesine yönelik çabalar da artmıştır. Performansın boyutlarından biri olan 

verimliliğin ölçülmesi bu kapsamda önem kazanmıştır (OECD, 2011).  

 

Araştırma Yöntemi: Türkiye’de VZA yöntemi kullanılarak sağlık alanında yapılan 

lisansüstü tezler incelenmiştir. Tezler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

sisteminden veri zarflama analizi, sağlık, sağlık hizmetleri, verimlilik, data envelopment 

analysis ve performans anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Tam metin olarak görülmesi engelli 

tezler incelenememiştir. Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan tezler; yazarı, yayın 

yılı türü ve örneklemi gibi kriterlere göre incelenmiştir. 
 

Bulgular: VZA yöntemi kullanılarak yapılan tezlere ilişkin taramanın sonucunda 2004 ve 

2015 yılları arasında yapılmış tam metin olarak görülebilen 21 adet teze ulaşılmıştır. Tezler, 

sağlık kurumları anabilim dalı, istatistik anabilim dalı, işletme anabilim dalı, ekonometri 

anabilim dalı, endüstri mühendisliği anabilim dalı ve iktisat anabilim dallarında 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan tezlerden %24 doktora düzeyinde %76’sı ise yüksek lisans 

düzeyinde hazırlanmıştır. VZA yöntemi kullanılarak yapılan tezlerde 2010 yılı sonrasında 

artış görülmektedir. Tezlerin %71’i 2010 yılı sonrasında yapılmıştır. Tezlerde, ölçeğe göre 

değişken getiri yöntemi ile teknik verimliliği ölçmeye yarayan BCC modeli ile ölçeğe göre 

sabit getiri varsayımı ile toplam verimliliğin ölçümünde kullanılan CCR modeli 

kullanılmıştır. Tezlerin %67’sinde CCR ve BCC modelleri birlikte kullanılmış, %17’sinde 

CCR modeli, %16’sında ise BCC modeli kullanılmıştır. Tezlerin hepsinde girdi yönelimli 

modeller kullanılmıştır.  

 

Sonuç: Yapılan çalışma kapsamında performans kavramı tanımlanmıştır. Performansın 

verimlilik boyutu üzerinde durulmuş ve verimliliğin sınıflandırılması ve ölçüm yöntemleri 

açıklanmıştır. Parametrik olmayan ölçüm yöntemlerinden, sağlık alanında verimlilik ölçmek 
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için yaygın olarak kullanılan VZA yönteminden söz edilmiştir. Son olarak ise sağlık 

hizmetlerinde performans değerlendirmesi ve VZA yöntemi ile verimlilik ölçümlerine dair 

Türkiye’de yapılan lisansüstü tez çalışmaları incelenmiştir. Çalışmanın, sağlık kurumları 

yönetimi alanında gelecekte yapılacak lisansüstü çalışmalarda öğrenci ve akademisyenlere yol 

göstereceği düşünülmektedir.  
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Amaç: Sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli sunumunda sağlık çalışanları önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu nedenle özellikle iş yükünün ağır, çalışma koşullarının zor ve stresin fazla 

olduğu meslek gruplarında belli bir süre sonra iş veriminin ve isteğinin azalmasına bağlı 

olarak iş doyumu ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Araştırmada sağlık kurumu 

çalışanlarının iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeylerinin, bu düzeylerin birbirleri ile olan 

ilişkisinin ve iş doyumu ile yaşam kalitesine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Önem: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesi üzerine etkisi olduğu için sağlık çalışanlarının iş 

doyumu ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.  

Araştırma Yöntemi: Araştırma kapsamına İstanbul ili genelinde yer alan 50 ve üzeri yatak 

kapasitesine sahip 36 kamu hastanesi çalışanları gönülülük esasına göre alınmıştır. Ancak 

hastalık, gebelik, doğum, eğitim, görevlendirme gibi nedenlerle izinli olanlar çalışma dışı 

bırakılmıştır. Sağlık çalışanlarına toplam 747 anket dağıtılmış ve 5 aylık sürede eksiksiz 

doldurulan 476 anket değerlendirmeye alınmıştır. Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve yaşam 

kalitesi düzeylerini belirlemek için Minnesota İş Doyum Ölçeği (The Minnesota Satisfaction 

Questionnaire MSQ) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu (World Health Organization 

Quality of Life Scale Bref Form WHOQOL-BREF TR) kullanılmıştır. Bu ölçeklerden elde 

edilecek iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeylerine etki edebilecek demografik özellikleri 

belirlemek amacı ile 6 soru yöneltilmiş ve elde edilen cevaplar değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Elde edilen veriler IBM SPSS 21 (Statistical Package for the Social Science) 

istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım varsayımını sağladığı 

gözlenmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda sağlık çalışanların ortalama yaşı 29,6±8,3 yıldır ve 

çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır  (% 61,8). Çalışanların eğitim durumları incelendiğinde 

% 31,3‘ü sağlık meslek lisesi, % 29’u meslek yüksekokulu, % 27,5’i üniversite, % 12,2’si 

tıpta uzmanlıktır. Çalışanların meslekte toplam çalışma yılı 6,9±6,3 yıldır ve anket sırasında 

çalışmakta oldukları kurumdaki çalışma sürelerinin % 46,4’ü 5 yıl ve altı, % 30,0’u 5 - 9 yıl 

arası ve % 23,5’i 10 yıl ve üzeri olduğu saptanmıştır. Çalışanlar bulundukları bölümdeki 

görevlerine göre % 17’si doktor, % 29,8’i hemşire ve % 53,2’si sağlık teknisyeni olarak 

dağılım göstermektedirler. Sağlık çalışanlarının iş doyum düzeyleri incelendiğinde 

çalışanların orta düzey iş doyumuna sahip olduğu saptanmıştır. Yüksek iş doyumuna sahip 

olan çalışanların % 14.8’ni doktorlar, % 2.8’ni hemşireler ve % 2,8’ ni sağlık teknisyenleri 

oluşturmaktadır. Bu durumda yüksek iş doyumuna sahip çalışanların oranı dikkat 

çekmektedir. Yaş ile dışsal doyum düzeyi arasında (r= 0,160; p< 0,05) ve genel doyum düzeyi 

arasında (r= 0,111; p < 0,05) arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Yaş ile yaşam kalitesi 

alt boyutlarından sadece ruhsal alanda pozitif korelasyon saptanmıştır (r= 0,192; p < 0,05). 

Meslekte toplam çalışma yılı ile iş doyumu alt boyutlarından dışsal doyum düzeyi arasında 

pozitif ve aynı yönlü ilişki saptanmıştır (r= 0,116; p< 0,05). Yaşam kalitesi alt boyutlarından 

da ruhsal alan ile meslekte toplam çalışma yılı arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r= 
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0,192; p< 0,05). Buna göre yaş ve meslekte toplam çalışma yılı, iş doyumu ve yaşam kalitesi 

arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Ayrıca görev iş doyumu ve yaşam kalitesinde anlamlı 

farklılık yaratmıştır (p< 0,05). Kurumda çalışma yılı yaşam kalitesi alt boyutlarından ruhsal 

alan ve çevresel alanda, eğitim durumu bedensel alan ve çevresel alanda anlamlı farklılık 

yaratırken (p< 0,05), kurumda çalışma yılı ve eğitim durumu bedensel alan ve iş doyumunda 

anlamlı farklılığa neden olmamıştır (p >0.05). İş doyumu ve yaşam kalitesi alt boyutları 

arasında yapılan analizlerde tüm alt boyutlar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p< 0,05).  

 

Sonuç: Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının orta düzey iş doyumuna sahip olduğu 

bulunmuştur. Çalışanların yaşı ve toplam çalışma yılı arttıkça iş doyumlarının ve yaşam 

kalitelerinin arttığı saptanmıştır. Buna bağlı olarak sağlık çalışanlarının iş doyumu arttıkça 

yaşam kalitesinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu durum çalışanların daha kaliteli hizmet 

sunmalarını sağlamaktadır. Sağlık kurumu çalışanlarının sundukları hizmet türüne bağlı iş 

doyumu ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemli olduğu, 

sağlık kurumunun kaliteli, uzun süreli, verimli ve etkili hizmet sunabilmesi için tüm sağlık 

çalışanlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiği unutulmamalıdır. Hizmet almak isteyen 

tarafın sağlık kurumuna başvurması ile başlayan süreçte kurum içindeki her türlü olumle yada 

olumsuz ayrıntı hastayı etkileyecektir. Bu açıdan kurum içindeki çalışanlar bir bütün olarak 

değelendirilmeli, sağlık yönetiminde kurumun menfaatleri ile birlikte çalışanın iş doyumu , 

yaşam kalitesi ele alınmalı, düzenli olarak çalışmlar yapılmalıdır 
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Amaç: Hastaneler sağlıkla ilgili çeşitli uzmanlık alanlarının olduğu bunun yanında farklı 

hizmet alanlarını da içinde barındıran karmaşık bir organizasyon yapısına sahiptir. 

Karmaşıklığın nedenleri uzmanlaşmanın fazla olması, parçaların birleşmesi ile bir bütününün 

yani çıktının elde edilmesinden kaynaklanmaktadır. Hastanelerde hizmet birbirinden çok 

farklı eğitim, tecrübe, yetenek ve bilgi isteyen bölümlerde bu konularda uzman olan 

personeller tarafından verilmektedir. Verilen hizmetin maliyeti, kalitesi, verimliliği, 

müşterilerinin tatmini, rekabet fırsatlarının artması bir işletme için büyük öneme sahiptir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte gelen aşırı uzmanlaşma sonucunda hizmetin tek elden yapılması 

zorlaşmıştır. Hastaneler bu karmaşık yapıyla temel yeteneği olan sağlık hizmetini profesyonel 

bir şekilde sunabilmek zorunluluğu ve sorumluluğu ile hizmetlerini bütünleştirmek için farklı 

yönetsel düşünceler geliştirmektedirler. İşletmeler çoğu zaman riski göze alıp yönetim ve 

üretim alanlarında değişikliklere gitme kararı almaktadırlar. Hastanelerde bu karmaşık yapı 

içinde teknolojiyi yakalamak ve rekabet avantajı elde etmek için yönetim biçimlerinde 

değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. Asıl görevi topluma sağlık hizmeti sunmak olan 

hastaneler diğer hizmet bölümlerini dış kaynak yoluyla temin etmeye başlamışlardır. Hatta 

kendi faaliyet konularına giren bazı hizmetleri bile dış kaynak yoluyla sağlamaktadırlar.  

Önem: Hastaneler, sağlık hizmetlerinde gelişen teknolojiyi yakalamak ve rekabet avantajı 

sağlamanın yanı sıra artan maliyetleri azaltmak, müşteri beklentilerini karşılamak, verilen 

hizmetin kalitesini arttırmak, riski paylaşarak işletmenin performansını arttırmayı 

amaçlamaktadırlar. Bu çalışma, işletmelerde uygulama alanı bulan dış kaynak 

uygulamalarının gerçekten istenen etkiyi gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Araştırma Yöntemi: Bu araştırmada hastaneler deki dış kaynak kullanımının katılımcılar 

tarafından nasıl değerlendirildiğinin incelenmesi amaçlandığından araştırma genel tarama 

araştırması modeline örnektir. Çalışmada bir kamu hastanesinde görev yapan toplam 110 

hemşireye anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırmaya katılan hastane çalışanların 

bazı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla birinci bölümde kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. 

İkinci bölümde hastane çalışanlarının dış kaynak kullanımına yönelik değerlendirmelerini 

belirlemek amacıyla Dış Kaynak Kullanımı Algı Anketi kullanılmıştır. 

 İkinci bölümde yer alan maddelerle katılımcıların dış kaynak kullanımına yönelik 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hastane çalışanlarının ikinci bölümde 5’li likert 

tipinde derecelendirilmiş maddelere vermiş oldukları cevapların güvenirlik düzeyini 

belirlemek amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,728 olarak hesaplanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının %77,8’inin kadın (n=77), %22,2’sinin 

(n=22) erkektir. Çalışma süreleri bakımından incelendiğinde hastane çalışanlarından 

%63,6’sının (n=63) 5 yıl ve daha az, %36,4’ünün (n=36) 5 yıldan fazla çalışma süresine sahip 

oldukları görülmektedir. 
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Yapılan çalışmada öncelikler hastanede kullanılan dış kaynak faaliyetleri belirlenmiştir. 

Bunlar; teknik bakım, güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, yemek hizmetleri, kantin, 

inşaat işleri, bilgi-işlem, kit karşılığı cihaz alımı, çevre danışmanlığıdır.  

Çalışanlara dış kaynak kullanımının maliyet faydasına, hizmet kalitesine ve yönetsel alana 

etkilerine yönelik sorulan sorular sonucunda çalışanların dış kaynak kullanımın etkilerine 

yönelik görüşleri ortaya çıkmıştır. Maliyete yönelik; ‘‘ Dış kaynak kullanımı hizmetlerin daha 

ucuza sunulmasına olanak sağlar.” ifadesine araştırmaya katılan çalışanların %11,1’inin 

(n=11) tamamen katıldığı, %18,2’sinin (n=18) katıldığı, %22,2’sinin (n=22) kararsız olduğu, 

%33,3’ünün (n=33) katılmadığı ve %15,2’sinin (n=15) tamamen katılmadığı yönünde görüş 

belirttiği görülmektedir. Hizmet kalitesine yönelik;  “Dış kaynak kullanımı ile işletmelerin 

hizmet kalitesi düşebilir.” ifadesine araştırma kapsamında görüşleri alınan çalışanların 

%11,1’inin (n=11) tamamen katıldığı, %29,3’ünün (n=29) katıldığı, %31,3’ünün (n=31) 

kararsız olduğu, %19,2’sinin (n=19) katılmadığı ve %9,1’inin de (n=9) tamamen katıldığı 

yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Yönetsel alan; “Dış kaynak kullanımı, 

işletmelerin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.” ifadesine hastane çalışanlarının 

%4,0’ünün (n=4) tamamen katıldığını, %20,2’sinin (n=20) katıldığını, %40,4’ünün (n=40) 

kararsız olduğunu, %20,2’sinin (n=20) katılmadığını, %15,2’sinin de (n=15) tamamen 

katılmadığını belirttikleri saptanmıştır. 

Sonuç: Devlet hastaneleri ellerindeki sınırlı imkanlarla ve kıt kaynaklarla hem tıbbi 

hizmetleri sağlamakta hem de diğer hizmetlerini sağlamaya çalışmaktadırlar.  Hastanenin dış 

kaynak kullanımı amaçlarının en önemli nedenlerinden birisi de maliyetleri düşürmek ve 

böylece kaynakları başka alanlara aktarabilmektir.  Bu sayede kuruma mali esneklik 

sağlayabilmektedir. Ayrıca dış kaynak kullanımı maliyet avantajı sağlamasının yanında 

personel ve zamandan da tasarruf etmiş olur. Dış kaynak kullanılan kurumlarda personel 

sayısında da bir küçülme yaşanmaktadır. Çalışanlardaki mali unsurlu faydaları algının 

olumsuz olmasının nedeni kendilerine maliyet avantajı açısından geri bildirim yapılmaması, 

ve çıktılarını somut olarak görememeleri olarak değerlendirilebilir. Çalışanlar rutin hastane 

hizmetlerini, dış kaynak hizmetleri ile koordineli bir şekilde yaptıklarından dolayı hizmet 

kalitesine yönelik ifadeleri daha objektif bir şekilde değerlendirmişlerdir. Hastanenin ve 

tedarikçi firmanın yeterince denetim yapmaması, profesyonel bir hizmet sunmamasına neden 

olmaktadır. İşlerde aksamalar, sıkıntılar yaşanması ve bunun da asıl işi yapanların işlerinde 

sorunlar yaratmasına neden olmaktadır. Yönetsel alandaki ifadelere verdikleri cevaplarda 

genel bir kararsızlık söz konusudur. Çalışanlar hizmetin üretiminde görev almaktadırlar, 

yönetsel alanlarda yeterince söz sahibi değillerdir. Hastane yönetiminde kararlara katılım 

fırsatı tanınmaması yönetim alanındaki ifadelere karasızlık olarak yansımıştır. 

Dış kaynak kullanımı işletmelere temel faaliyetlerine odaklanma imkanı sağlamakla birlikte 

küçülerek uzmanlaşmanın artmasını, işlerin daha etkin, daha kaliteli bir şeklide 

yapılabilmesini ve tüm bu işler için iyi bir koordinasyon kurulmasını sağlamaktadır. Sağlık 

işletmesi dış alım yaparken öncelikle durum tespiti yapmalı, işletmenin zayıf ve maliyetleri 

arttıran alanlarını çok iyi belirlemelidir. Dış kaynak seçiminde en önemli konulardan birisi de 

seçilecek olan tedarikçinin yeterliliğidir. Dış kaynak kullanım kararı alırken veya yeniden 

düzenleme yaparken daha önceki alınan hizmetler gözden geçirilmeli sorun oluşturan yerler 

belirlenmelidir, tedarikçi seçimi yapılırken özel şartlar aranmalıdır. Hastanenin hedeflediği 

başarıya ulaşmasını kullanacağı kaynağın seçimi ve etkinliği belirleyecektir. 
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Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Klinikler Arası Karşılaştırılması: Bir Üniversite 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı Ankara’da bir üniversite hastanesinde görev yapan 

hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin ne seviyede olduğunun ve farklı kliniklerde görev 

yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının 

belirlenmesidir.  

 

Önem: Tükenmişlik üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında tükenmişlik 

düzeyleri yüksek olan meslek gruplarından biri hemşireliktir. Yapılan çalışmalar tüm hastane 

hemşirelerinin veya belirli kliniklerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyinin ölçülmesine 

yönelikken bu çalışmada klinikler arası tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı araştırılmıştır. Böylece hastane yönetiminin tükenmişlikle ilgili genel politikalar 

uygulamasından ziyade klinikler için ayrı politikalar geliştirebilmesi sağlanabilecektir. Bu 

sayede tükenmişliğin azaltılmasına yönelik daha etkili sonuçlar elde edilebilecektir.  

 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel bir saha araştırması yapılmıştır. Bu araştırmanın evreni 

Ankara’da yer alan bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerdir. Araştırmada örneklem 

alma yoluna gidilmemiş evrenin tamamında yer alan tüm hemşirelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

118 hemşire ile görüşme imkanı bulunmuştur. Verilerin toplanmasında hemşirelerin 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soruların ve üç alt ölçekli, toplam 22 maddeden 

oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin yer aldığı ölçme aracı kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Hemşirelerin demografik değişkenlere göre dağılımına ilişkin bilgiler 

Araştırmaya katılan hemşirelerin; 

 27’si evli, 91’i bekardır. 

 35’i Acil Servis’te, 46’sı Yoğun Bakım Servisi’nde, 28’i Genel Cerrahi Servisi’nde ve 

9’u Kadın Doğum Servisi’nde çalışmaktadır. 

 20’sinin en az bir çocuğu var, 98’inin çocuğu yoktur. 

 7’si gelirinin giderinden fazla, 45’i gelirinin ve giderinin eşit, 64’ü gelirinin giderinden 

az olduğunu belirtmiştir. 

 92’sinin meslekteki çalışma süresi 5 yıl ve daha az, 26’sının meslekteki çalışma süresi 

5 yıldan fazladır. 

 98’i hafta sonu nöbetlerini kaldığını, 20’si ise hafta sonu nöbetlerine kalmadığını 

belirtmiştir. 

 30’u ihtiyaç duyduğu zamanlarda işyerinden her zaman izin alabildiğini, 53’ü bazen 

izin alabildiğini, 35’i ise izin alamadığını, 

 13’ü işyerinde birlikte çalıştığı insanlarla çoğu zaman sorun yaşadığını, 83’ü ara sıra 

sorun yaşadığını, 22’si ise hiçbir zaman sorun yaşamadığını, 

 51’i statüsünün gerektirdiği yetkiler dışında görev verildiğini, 64’ü verilmediğini  

 16’sı çalıştığı kurumda motivasyonlarını arttıracak girişimlerin olduğunu, 101’i 

olmadığını belirtmişlerdir. 

mailto:turkogluduyguu@gmail.com
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Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine ilişkin bulgular 

 Duygusal Tükenme puanı 21.04, Duyarsızlaşma puanı 7.11 ve Kişisel Başarı puanı 

10.41 olarak hesaplanmıştır. Mesleki Tükenmişlik Ölçeği’nden alınabilecek en düşük 

puanın 0, en yüksek puanın 88 olduğu dikkate alındığında araştırma kapsamında yer 

alan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin 38.56 puan olarak bulunmuştur ve bu 

skorun “orta” seviyenin de altında olduğu söylenebilir. 

 

Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin demografik değişkenlere göre 

değerlendirilmesine ilişkin bulgular 

 Çocuk sahibi olma durumu değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri, alt 

boyutların hiçbirinde ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanında anlamlı 

biçimde farklılaşmamaktadır. 

 Medeni durum değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri, alt boyutların 

hiçbirinde ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanında anlamlı biçimde 

farklılaşmamaktadır. 

 Gelir durumu değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri, alt boyutların 

hiçbirinde ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanında anlamlı biçimde 

farklılaşmamaktadır. 

 Meslekteki çalışma süresi değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri, alt 

boyutların hiçbirinde ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanında anlamlı 

biçimde farklılaşmamaktadır. 

 Hafta sonu nöbetlere kalma durumu değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik 

düzeyleri yalnızca Duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı biçimde farklılaşmaktadır.  

 İşyerinden izin alabilme durumu değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri 

Duygusal Tükenme alt boyutunda ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanında 

anlamlı biçimde farklılaşmaktadır.  

 İşyerinde çalıştığı insanlarla sorun yaşama sıklığı değişkenine göre, hemşirelerin 

tükenmişlik düzeyleri Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutlarında ve bir 

bütün olarak tükenmişlik toplam puanında anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. 

 Yetki dışı görev verilme durumu değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri 

Duygusal Tükenme alt boyutunda ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanlarında 

anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. 

 Çalıştığı kurumda motivasyon unsurlarının varlığı değişkenine göre, hemşirelerin 

tükenmişlik düzeyleri Duygusal Tükenme alt boyutunda ve bir bütün olarak 

tükenmişlik toplam puanlarında anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. 

 

Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin çalıştığı bölüm değişkenine göre 

değerlendirilmesine ilişkin bulgular 

 Çalıştığı bölüm değişkenine göre, hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri, alt boyutların 

hiçbirinde ve bir bütün olarak tükenmişlik toplam puanlarında anlamlı biçimde 

farklılaşmamaktadır. 

 

Sonuç: Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin klinikler arası karşılaştırılması yapıldığında 

hemşirelerin tükenmişlik ölçeğinden aldıkları puanlarla çalıştıkları bölüm arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaya katılan hemşirelerin toplam 

tükenmişlik düzeyleri 38.56 puan olarak bulunmuştur. Mesleki Tükenmişlik Ölçeği’nden 

alınabilecek en düşük puanın 0, en yüksek puanın 88 olduğu dikkate alındığında araştırma 

kapsamında yer alan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin “orta” seviyeden biraz daha düşük 

olduğu söylenebilir. Bu ölçeğin puanlandırılmasına bakıldığında çalışmaya katılan 
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hemşirelerin tükenmişlik düzeyi çok yüksek çıkmamakla birlikte tükenmişlik düzeyi ne kadar 

düşürülebilirse hem çalışanlar için hem de hastane için olumlu etkilerin ortaya çıkacağı 

beklenmektedir. Hafta sonu nöbetlere kalma durumu değişkenine göre, nöbete kalan 

hemşirelerin Duyarsızlaşma puanları nöbetlere kalmayan hemşirelerden daha yüksek 

olduğundan hastane yönetimi çalışanların hafta sonu nöbetlerine kalma durumları ile ilgili 

düzenlemelere gidebilir. İş yerinden izin alma sıklığının arttıkça tükenmişlik düzeyinin 

azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgudan yola çıkarak hemşirelerin ihtiyaçları olduğu 

durumlarda izin alabilmelerine ilişkin hastane yönetimlerinin daha duyarlı olması 

önerilmektedir. İş yerinde sorun yaşama sıklığının artmasıyla hemşirelerin tükenmişlik 

düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların, görevlerini etkili bir biçimde 

yapmasının yanı sıra iş yerindeki sosyal yaşamın etkililiği de hastane yönetimi tarafından 

gözetim altında tutulması gerekmektedir. Çalışanların aralarındaki iletişimi güçlendirmek 

amacıyla zaman zaman sosyal aktivitelere yer verilebilir. Statüsünün gerektirdiği yetkiler 

dışında görev verilen hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin diğer hemşirelere göre yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Hemşirelere görev tanımlarının net bir biçimde yapılması, yaptıkları 

işlerin statülerinin gerektirdiği işler olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacaktır. 

Çalışanlara yetki dışı görev verilmesi durumlarında ise hastane yönetiminin bunu zorla veya 

baskı ile yaptırmaları değil, gönüllülük esasına dayandırmaları bu konunun hemşirelerde 

tükenmişliği arttıran bir etken olmaktan çıkarabilir. Çalıştıkları kurumda motivasyon 

unsurlarının olduğunu belirten hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu 

belirlenmiştir. Hastane yönetimleri, hastane içerisinde motivasyon unsurlarını arttırmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Düzeyi, Hastane, Klinik, Hemşireler, Hemşirelik 
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Amaç: Çalışmanın amacı hastanelerin yerleşim yerine göre sağlık profesyonellerinin kültürel 

zeka düzeyleri arasında farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır.  

 

Önem: Küreselleşeme ile önemi daha da artan “kültürel zeka”nın sadece uluslararası 

işletmeler açısından değil, sağlık turizmindeki gelişmelerle birlikte farklı toplumsal kültürlere 

maruz kalan sağlık kurumları için de önemi artmıştır. Dolayısıyla sağlık kurumları için görece 

yeni olan bu durumun iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için de kavramın hangi 

unsurlardan etkilendiğini tespit etmek önemlidir. Bu çalışma ile hastane yerleşim yerlerinin 

kültürel zeka üzerinde etkili olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.  

 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel bir saha araştırması yapılmıştır. Hastanenin yerleşim yerinin 

sağlık profesyonellerinin kültürel zeka düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığının 

anlaşılabilmesi için iki farklı bölgeden birer üniversite hastanesi seçilmiştir. İç Anadolu 

Bölgesi (Ankara X Hastanesi) ve Akdeniz Bölgesi (Alanya Y Hastanesi) çalışmaya dahil 

edilmiştir. Sağlık profesyonellerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soruların ve 

dört boyutlu toplam 20 maddeden oluşan Kültürel Zeka Ölçeği’nin yer aldığı bir ölçme aracı 

kullanılmıştır. Her iki hastaneden de 60’şar olmak üzere toplam 120 sağlık profesyonelinden 

veri toplanmıştır. Ankara X Hastanesi profesyonellerinin kültürel zeka genel puan 

ortalamaları ile Alanya Y Hastanesi profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı t-testi ile araştırılmıştır.  

 

Bulgular: Anket formunun birinci bölümünde yer alan sorular araştırmaya katılan kişilerin 

demografik özelliklerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Buna göre; 

 Sağlık profesyonellerinin cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında 120 çalışanın 50’si 

(%41,7) kadın, 70’i (%58,3) ise erkektir. 

 Sağlık profesyonellerinin yaşa göre dağılımlarına bakıldığında 47’sinin (%39,2) 41-50 

yaş, 32’sinin (%26,7) 31-40 yaş, 28’inin (%23,3) 51 ve üzeri yaş grubunun, 13’ünün 

(%10,8) 21-30 yaş grubunda olduğu gözlenmiştir. 

 Sağlık profesyonellerinin eğitim durumlarına bakıldığında araştırmaya katılan 64 

kişinin (%53,3) doktora mezunu, 31 kişinin (%25,8) yüksek lisans, 25 kişinin (%20,8) 

lisans mezunu olduğu saptanmıştır. 

 Sağlık profesyonellerinin medeni durumlarına bakıldığında araştırmaya katılan 101 

kişinin (%84,2) evli, 19 kişinin (%15,8) bekar olduğu saptanmıştır. 

 Sağlık profesyonellerinin çalışma süresi durumlarına bakıldığında araştırmaya katılan 

34 kişinin (%28,3) 11-15 yıl, 30 kişinin (%25,0) 16-20 yıl, 26 kişinin (%21,7) 21 ve 

üstü,17 kişinin (%14,2) 6-10 yıl, 13 kişinin (%14,2) 1-5 yıl aralığında çalıştığı 

saptanmıştır. 

 Sağlık profesyonellerinin kurumda çalışma süresi durumunda katılımcıların 46’sı 

(%38,3) 1-5 yıl, 32’si (%26,7) 1yıldan az, 23’ü (%19,2) 6-10 yıl, 13’ü (%10,8) 11-15 

yıl, 4’ü (%3,3) 16-20 yıl, 2’si (%1,7) 21 ve üstü olarak dağılım göstermiştir. 
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 Tıbbi personelin yurt dışında bulunma durumunda katılımcıların 67’si (%55,8) evet 

cevabını verirken, 53’ü (%44,2) hayır cevabını vermiştir. 

 Sağlık profesyonellerinin yurt dışında bulunma amaçlarına bakıldığında 52 kişinin 

(%43,3) kongre, 41 kişinin (%34,2) eğitim, 25 kişinin (%20,8), 2 kişinin ise (%1,7) 

doğumundan itibaren yurt dışında bulunduğu saptanmıştır. Bu yüzdeler bakıldığında 

sağlık profesyonellerin yurtdışında bulunma sebeplerinin başında kongre gelirken, 

bunu eğitim amaçlı seyahatler takip etmektedir. 

 

Kültürel zeka ölçeği ile katılımcıların kültürel zeka boyut puanlarının hesaplanması 

mümkündür. Buna göre; 

 Ankara X Hastanesi’nden araştırmaya katıların kültüre zeka boyutlarının ortalamaları 

incelendiğinde en yüksek ortalamanın bilişsel boyut ortalaması olduğunu söylemek 

mümkündür (üstbilişsel: 3,3500, bilişsel: 3,8278, motivasyonel: 3,7700, davranışsal: 

3,4500). Buna göre sağlık profesyonelleri farklı kültür ve alt kültürlerin sosyal 

sistemlerinin, hukuk kurallarının ve ekonomik yaşantılarının ve kültürel değerlerinin 

temellerinin bilgisine daha fazla sahiptir. 

 Alanya Y Hastanesi’nden araştırmaya katılanların kültürel zeka alt boyutlarının 

ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın üstbilişsel boyut ortalaması 

olduğunu söylemek mümkündür (üstbilişsel: 4,2042, bilişsel: 3,4278, motivasyonel: 

3,8533, davranışsal: 3,8267). Daha farklı bir ifadeyle araştırmaya katılanlar kültürel 

bilgiyi elde etme ve kavramada en çok zihinsel süreçleri kullanmaktadır.  

 Ankara X Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalamaları 

Alanya Y Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan 

ortalamalarından düşük çıkmıştır.  

 

Bağımsız örneklemler t-testi yapmadan önce; 

 Veriler bağımsızdır (deneklerden birinin puanı ile diğer deneklerin puanları arasında 

bir ilişki yoktur), 

 Her iki bağımlı değişkenin seçildiği kitle kendi içinde normal dağılım gösterir 

(Kolmogorov-Smirnov analiz sonucu p=0.064>0.05 ve p=0.087>0.05), 

 Her iki grubun dağılımlarına ait varyanslar birbirine eşittir (Levene Testi analiz 

sonucu p= 0,718>0,05) 

Koşullarının varlıkları ispatlanmıştır. 

Bağımsız örneklemler t-testi sonucu; 

 Ankara X Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalamaları ile 

Alanya Y Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır (p=0,044<0,05). Diğer bir ifade 

ile “Ankara X Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalaması 

ile Alanya Y Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel zeka genel puan ortalaması 

birbirine eşittir” hipotezi reddedilmiştir. 

 

Sonuç: Küreselleşme ile birlikte birçok ürün ve hizmet sunumu yerel sınırları aşmıştır. Bu 

değişim Türkiye’de son yıllarda sağlık hizmet sunumunda da kendini göstermeye başlamıştır. 

Özellikle sağlık turizminde yaşanan gelişmeler farklı toplumsal kültürden gelen hasta sayısını 

artırmış, böylece sağlık hizmet sunucuları için doğru ve etkili yönetilmesi gereken bir süreç 

ortaya çıkmıştır. Kültürel zeka çok kültürlü ortamlarda etkili bir biçimde hareket edebilme 

kabiliyetine işaret etmektedir. Dolayısıyla sağlık kurumlarında çalışanların bu kabiliyetinin 

geliştirilmesi çok kültürlü bu ortamın yönetilmesinde kritik bir öneme sahiptir.  
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Çalışmada hastane yerleşim yerlerinin sağlık profesyonellerinin kültürel zeka düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla iki farklı bölgeden 

birer üniversitesi hastanesi seçilmiştir. Alanya Y Hastanesi sağlık profesyonellerinin kültürel 

zeka düzeyleri, Ankara X Hastanesi sağlık profesyonellerininkinden yüksek çıkmıştır. 

Bağımsız örneklemler t-testine göre, iki bölgedeki sağlık profesyonellerinin kültürel zeka 

düzeyleri arasındaki bu fark istatistiki olarak anlamlıdır. Bu durum, hastane yerleşim yerinin 

kültürel zeka düzeyini etkileyebilecek bir unsur olduğu şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir 

etki iki bölgenin yabancı uyruklu hasta sayısı açısından farklılık göstermesiyle ilişkili olabilir. 

Sağlık kurumları için bu dikkate alınması gereken bir husustur. Sağlık turizminin artmasıyla 

birlikte sağlık kurumlarının pek çoğu yabancı uyruklu hastalara hizmet vermeye başlamıştır. 

Sağlık kurumları, çok kültürlü olmaya başlayan bu alanı daha iyi yönetebilmek için 

kadrolarında yabancı uyruklu hastalarla daha fazla geçmiş deneyime sahip sağlık 

profesyonellere yer verme konusunda daha seçici davranabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel zeka, kültürel zeka boyutları, sağlık profesyonelleri, hastane, 

hastane yerleşim yeri 
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Günümüzde sağlık bilgisine erişimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı oldukça 

önemlidir. Sağlık ve hastalık kavramları konusunda farkındalığın sağlanması ile sağlık 

hizmetlerinin sunumu da olumlu yönde etkilenebilmektedir. Ancak sağlık bilgisine erişimde 

güvenilir kaynakların kullanılması kritik önem taşımaktadır. Doğru ve güncel sağlık bilgisine 

erişimde hekimlerin, sağlık kurum ve organizasyonlarının aktif rollerinin olduğu 

görülmektedir. Bu noktada, web tabanlı bir yayın türü olan blogların sağlık alanında kullanımı 

söz konusu olmuş ve giderek önem kazanmıştır. Gerek sağlık kurum ve organizasyonları 

gerekse sağlık profesyonelleri tarafından oluşturulan “sağlık blog”ları, internet kullanan 

bireyler için önemli bir bilgi edinme kaynağı haline gelmiştir (Sezgin. 2010, ss. 196).  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, son bir yıl içinde sağlık alanında hazırlanan bloglarda 

öncelikli olarak hangi sağlık alanlarının yer aldığının incelenmesidir. Ayrıca blogların 

mevsimsel olarak paylaşım oranları, okunma sayıları, görsel materyal kullanım durumları, 

profesyonel dil kullanıp kullanılmaması ve içerik ile başlık arasındaki uyumun 

değerlendirilmesi de amaçlanmıştır.  

Önem: Sağlık ile ilgili konular büyük çeşitlilik göstermektedir. Farklı meslek profesyonelleri 

tarafından hizmetin sunulduğu ve uzmanlaşmanın yoğun olduğu bir alandır. Sağlık alanında 

hazırlanan bloglarda öne çıkan alanların belirlenmesi, blogların özelliklerinin incelenmesi ve 

okunma sayılarının değerlendirilmesi, toplumun bilgi edinme amaçlı tercihlerini anlamak 

açısından önemlidir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmanın zaman aralığı 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 olarak 

seçilmiştir. Veri toplanma sürecinde standardizasyonun sağlanması için bir gazetenin 

paylaştığı sağlık blogları analiz edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde erişilebilen, sağlık 

ile ilgili 381 blog araştırmaya dahil edilmiştir. Blogların değerlendirilmesi için literatürden 

faydalanarak bir form oluşturulmuştur. Bloglar; paylaşım dönemi, okunma sayıları ile öne 

çıkan sağlık alanları, görsel materyal kullanımı, profesyonel dil kullanımı ve başlık-içerik 

uyumu yönünden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 deneme sürümüyle analiz 

edilmiştir. Verilerin sunumu “n” ve “%” olarak yapılmıştır. Sayısal verilerin ikili 

karşılaştırılmasında normal dağılım görülmediği için parametrik olmayan Mann- Whitney U 

testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Uzmanlık alanları açısından plastik ve rekonstrüktif cerrahlar tarafından hazırlanan 

bloglar %30.7 (n=117) oranı ile grubun çoğunluğunu oluşturmaktadır. İncelenen blogların 

%20.5’i (n=78) çocuk hastalıkları uzmanları, %15.7’si ise (n=60) kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Cilt hastalıkları ile ilgili blogların oranı %11 (n=42) iken 

nöroloji alanındaki oranın %12.1 (n=46) olduğu belirlenmiştir. Buna karşın diş hekimliği, 

kulak burun boğaz, genel cerrahi alanlarında hazırlanan blogların oranlarının %10’un altında 

olduğu da görülmüştür.  
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Mevsimsel olarak 4 dönemde incelenen bloglarda; en çok paylaşımın %27.6 oran ile (n=105) 

kış döneminde yapıldığı tespit edilmiştir. %27.3 oran ile (n=104) ilkbahar, %23.9 oran ile 

(n=91) sonbahar, %21.6 oran ile (n=81) yaz dönemlerinde paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.  

Blogların okunma sayılarını paylaşım dönemleri açısından incelediğimizde, anlamlı bir 

farklılık söz konusundur (p<0.001). En yüksek okunma sayısı ilkbahara (medyan:161) ait 

iken; en düşük okunma sayısı sonbaharda (medyan:74) görülmektedir. Sonbahar döneminde 

okunma sayılarının; ilkbahar, yaz (medyan:148) ve kış (medyan:154) mevsimlerine göre de 

daha az olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). En fazla paylaşım kış ve ilkbahar mevsimlerinde 

yapılmasına rağmen, en yüksek okunma sayısının ilkbahar mevsimine ait olması dikkat 

çekicidir.  

Blogların %84.3’ü (n=321) görsel materyal içerdiği ve %62.5’sinin (n=238) profesyonel dil 

kullanılarak hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca %97.4’sinde (n=371) blog içerikleri ile başlıklar 

arasında uyum gözlenmiştir. Profesyonel dil ve görsel materyal kullanımının blog okunma 

sayılarını etkilediği ancak anlamlı farklılığa ulaşmadığı da belirlenmiştir (p=0.08 ve p=0.07, 

sırasıyla).  

Sonuç: Hekimlerin blogları kullanma amaçları arasında; sağlık bilgisini aktarmak, toplumda 

hastalıklara ve koruyucu uygulamalara yönelik bilinç oluşturmak ile yeni yöntem ve tedavileri 

paylaşmak yer almaktadır (Yıldız, 2013, ss. 60). Araştırmamızda plastik ve rekonstrüktif 

cerrahi alanının en fazla paylaşım yapılan alan olduğu belirlenmiştir. Bu konuya ilginin 

yüksek olduğu görülmektedir. Toplumumuzda yoğun olarak görülen ağız ve diş sağlığı 

sorunlarına yönelik hazırlanan blog oranlarının az olması ise oldukça düşündürücüdür. 

Koruyucu uygulamalar ile sorunların büyük ölçüde önlenebildiği ve tedavi maliyetlerinin 

önemli ölçüde azaltılabildiği bir alan olmasından dolayı bu alana gereken özenin gösterilmesi 

çok önemlidir. 

Görsel materyal kullanımı ve görselin konuyla bağlantılı olmasının, sağlık iletişimi 

açısında oldukça önemli olduğu bilinmektedir (Sezgin, 2010, ss. 222). Çalışmamızda 

blogların %84,3’ünde görsel materyal kullanılmaktadır ve blogların temel özelliklerinden biri 

olduğu görülmektedir. 

Blogların okunma sayıları mevsimsel olarak değişim göstermektedir. En fazla paylaşım 

kış ve ilkbahar mevsimlerinde olurken, okunma sayısının en fazla olduğu dönem ilkbahardır. 

Bu noktada ilkbaharda yaşanan hızlı mevsimsel değişimin ve kış döneminde hastalıklarda 

görülen artışın, verilerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada 

yazılı basında haber paylaşımının ilkbaharda arttığı bildirilmiştir (Sezgin, 2010, ss. 213). 

Yazılı basın ile paralel olarak ilkbaharda blog okunma sayısının artması, yazılı basının 

uyandırdığı merak duygusu ile ilişkilendirilebilir. 

Günümüz koşulları düşünüldüğünde bireyler sağlık durumlarıyla ilgili en küçük 

endişelerinde interneti kullanarak araştırma yapmaktadır. Bireyler uzman kişilerce aktarılan 

bilgiler sayesinde sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu bakış açısında; 

sağlık profesyonellerince yönetilen “sağlık bloğu” kavramı güncel bir boyut kazanmaktadır.  

Sonuç olarak; araştırma kapsamında incelenen bloglar içinde plastik ve rekonstrüktif 

cerrahi alanında paylaşımın fazla olduğu, mevsimsel bazlı en çok paylaşımın kış ve ilkbahar 

dönemlerinde yapıldığı ancak okunma sayısının ilkbaharda en yüksek seviyeye çıktığı tespit 

edilmiştir.  
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Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlar Ve Başetme Yöntemleri 

 

Mualla Yılmaz
1
, Zeliha Yaman

2
, Semra Erdoğan

3 

1
Doç.Dr. Mualla YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 

2
Araş.Gör.Zeliha YAMAN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 

3
 Yrd.Doç.Dr.Semra ERDOĞAN, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD. 

 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenci hemşirelerde stres yaratan 

durumların ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Önem: Son yıllarda hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sürecinde diğer bölümlerde öğrenim 

gören öğrencilere göre stres yaşama ve stres unsurlarıyla karşılaşma durumlarının daha fazla 

olması nedeniyle bu konu ile ilgili yapılan çalışmalara olan ilginin arttığı bilinen bir gerçektir. 

Literatürde hemşirelik öğrencilerinde stres yaratan durumlar ve stresle başetme yöntemlerinin 

birlikte değerlendirildiği çalışma vardır, ancak örneklemi Mersin Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu hemşirelik öğrencileri olan ve bu konunun ele alındığı bir çalışma yoktur. Bu 

durum bu konuda tanımlayıcı bir çalışmanın yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın evrenini Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 531 öğrenci, örneklemini ise araştırmayı kabul eden 

280 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri “Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlara 

İlişkin Bilgi Formu” ve ‘’Stresle Başa Etme Tarzları Ölçeği’’ kullanılarak toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama,  medyan, % 25-75 percentiller, Mann Whitney U 

testi ve Kruskall Wallis testleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrenci hemşirelerin % 58,3’ü 20 yaş ve üzerinde olup yaş 

ortalaması 21,0±2,0’dir.  Öğrenci hemşirelerin %51,8’i not korkusuyla  %63,2’si hastaların 

öğrenci hemşireye karşı olan güvensizlik duygusu yaşamlarıyla, %52,5’i bakım planı 

hazırlamayla ve %53,9’u giyinme odalarının uygun nitelikte olmamasıyla ile stres yaşadığı 

saptandı. Öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları içerisinde en fazla Kendine Güvenli 

Yaklaşım ve Sosyal Destek Arama yöntemini kullandıkları saptanmıştır. 

  

Sonuç: Eğitim ve klinik ortam ile ilgili streslerin azaltılması ile öğrenci hemşirelerin stres 

yaşama durumlarının azalabileceği düşünülmektedir. 

 

Kaynakça: Stres, Öğrenci, Hemşirelik, Stresle Başa Çıkma 
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İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik 

Hizmetlerinde Görev Yapan Tüm Yöneticilerin Problem Çözme Ve Karar Verme 

Becerilerinin Değerlendirilmesi 

Zuhal Çayırtepe
1
, Anıl Toygar

2
, Çağdaş Erkan Akyürek

 3
 

1
 Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı, zuhalcayirtepe@gmail.com 

2
 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, aniltoygar@hotmail.com 

3
 Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi ABD, erkanakyürek52@hotmail.com 

 

Amaç: Bu çalışma, İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelik 

hizmetleri yöneticilerinin problem çözme ve karar verme becerileri düzeyini belirlemek, diğer 

yönetsel beceriler ile ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Önem: Değişen çevre koşulları ve gelişen teknoloji örgütleri ve yönetim süreçlerinde de 

kendini hissettirmektedir (İraz, 2004). Sağlık kurumları yöneticileri, doktorlar ve diğer tüm 

sağlık hizmeti profesyonelleri ulaşılabilen kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak için 

büyük bir baskı altındadırlar. Buna ek olarak günümüzün son derece karmaşık, teknolojik ve 

rekabetçi sağlık sektörü içinde, düşük ve rekabetçi maliyetlerle kaliteli sağlık bakım hizmeti 

sağlamaları gerekmektedir  (Hanson vd., 2011).  Sağlık kurumları yöneticilerinin bu 

problemleri çözmek için karar verme ve problem çözme süreçlerini başarılı bir şekilde 

kullanmaları gerekmektedir. Yöneticinin işi problemleri çözmektir ve yöneticinin değeri bu işi 

ne kadar iyi yaptığı ile ölçülmektedir (Sperry 2003) 

Örgütlerde yerine getirilmesi gereken en önemli işlevlerden biri olan karar verme, problemin 

çözümü ya da amacın gerçekleştirilmesi, belirsizliğin azaltılması için alternatiflerin analiz 

edilmesi, bütün faktörlerin etkilerini hesaba katarak, objektif ve bilinçli olarak, bilimsel 

yöntemler kullanılarak oluşturulan alternatifler arasından en uygun olanı seçme faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır. (Altınok,Metin 2003;İraz,2004; İlmez, 2010;Stafínski vd. 2011).  

Sağlık kurumları yöneticisinin karar verme becerisi görevin niteliği, karar vericinin özellikleri 

kadar örgüt yapısından da etkilenmektedir (Yuen 2014; Williams vd. 2014) 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada elde edilen verilere öncelikle normallik testleri yapılmıştır. 

Yapılan Shapiro-Wilk testi sonucuna göre verilerin analizinde non-parametrik testler 

kullanılmıştır. Karar Verme ve Problem Çözme ile diğer yönetsel beceri boyutları arasındaki 

ilişkinin incelenmesinde de  Spearman’s Rank Order Korelasyonu testi kullanılmıştır. 

 Araştırmanın evrenini İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinin toplam 48 olan 

hemşirelik hizmetleri yönetici ve sorumlu hemşireleri oluşturmuş, araştırmaya 44 yönetici 

katılmıştır. Hastane yöneticilerinin problem çözme ve karar verme becerileri ile diğer yönetsel 

becerilerinin ölçülmesinde, Sperry (2003) tarafından geliştirilen ve Şimşek (2006) tarafından 

Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik düzeyi (α= 0.886) yüksek 

bulunmuştur. 

Bulgular: Yöneticilerin Sosyo-Demografik, örgütsel özelliklerine ilişkin yüzdeler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %54,5’i 18-40 yaş aralığında; %81,8’i evli; 

%84,1’i sorumlu hemşire,%11,4'ü birim sorumlusu, %2,3'ü sağlık bakım hizmetleri müdürü, 

%2,3'ü sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı; %54,5’i 1-20 çalışma süresine sahip; 

%59,1’i 1-19 aralığında çalışandan sorumlu, %77,2’sinin önlisans/lisans çoğunlukta 

çalışanlardan oluşmakta, %81,8’i 3 ve daha fazla yöneticiye, %15,9'u 2 yöneticiye, %2,3ü ise 

1 yöneticiye karşı sorumlu yöneticilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin problem çözme ve karar verme ile diğer yönetsel 

becerilerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1.Yönetsel Becerilerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyut Aritmetik Ortalama 

 

Standart Sapma 

(Ss) 

Problem Çözme ve Karar Verme 74,45 ,493 

Motivasyon 15,83 ,590 

Bağlılık 13,04 ,526 

Takım Performansı 16,44 ,493 

Yetki Devri ve Güçlendirme 13,28 ,587 

Etkili ve Stratejik İletişim 16,28 ,545 

Çatışma Yönetimi 16,76 ,487 

Koçluk Etme 16,02 ,545 

Danışmanlık Etme ve Görüşme 16,09 ,549 

Kurumsal ve Kişisel Kaynaklarla Uyum 14,48 ,576 

Zaman ve Stres Yönetimi 14,87 ,608 

 

Problem çözme ve karar verme puan ortalamaları 76-100 arasında olanlar, problem çözme ve 

karar verme becerileri yüksek düzeyde iyi gelişmiş yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. 

51-75 arasında puan ortalamasına sahip olan yöneticiler iyi, ancak bazı açılardan 

geliştirilmeye ihtiyacı olan, 25-50 arasında puan alanlar ise problem çözme ve karar verme 

becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan yöneticiler olarak değerlendirilmektedir (Sperry, 2003; 

Şimşek, 2006). Ölçeğin puanlanmasında, yöneticilerin diğer yönetsel becerilerden aldıkları 

puanlar minimum 5 ile maksimum 20 arasında değişmektedir. Buna göre 16-20 arası puan 

ortalamasına sahip olanlar becerisi oldukça gelişmiş (yüksek), 11-15 arası puan ortalamasına 

sahip olanlar gelişmiş (orta), 10 ve altında puan ortalamasına sahip olanlar ise bu becerileri 

geliştirilmeye ihtiyacı olan (düşük) yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. 

Buna göre yöneticilerin problem çözme ve karar verme puan ortalamaları iyi ancak bazı 

açılardan geliştirilmeye ihtiyaç duyulan seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

yöneticilerin diğer yönetsel becerilerinden olan bağlılık, yetki devri ve güçlendirme, kurumsal 

ve kişisel kaynaklarla uyum, zaman ve stres yönetimi becerileri orta derecede gelişmiş; 

motivasyon, takım performansı, etkili ve stratejik iletişim,  çatışma yönetimi, koçluk etme, 

danışmanlık etme ve görüşme beceri puan ortalamalarının ise yüksek derecede gelişmiş 

olduğu tespit edilmiştir.  

Spearman’sRankOrder (rho) korelasyon sonuçlarına göre problem çözme ve karar verme 

beceri puan ortalamaları ile bağlılık, koçluk etme ve etkili ve stratejik iletişim beceri puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 

Bununla birlikte problem çözme ve karar verme beceri puan ortalamaları ile motivasyon, 

yetki devri ve güçlendirme, çatışma yönetimi, danışmanlık etme beceri puan ortalamaları ile 

zayıf pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Problem çözme ve karar verme beceri puan ortalamaları ile takım performansı (r2= .438; 

p<0,01), kurumsal ve insan kaynaklarının uyumu (r2= .477; p<0,01) ve zaman ve stres 

yönetimi (r2= .490; p<0,01).beceri puan ortalamaları arasında orta derecede pozitif yönlü 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 

Sonuç: Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin problem çözme ve karar verme puan 

ortalamaları iyi ancak bazı açılardan geliştirilmeye ihtiyaç duyulan seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar Şimşek (2006) ve Toygar (2011) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir.  



 

524 
 

          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                  1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA 

POSTER BİLDİRİLER 

Motivasyon, yetki devri ve güçlendirme, çatışma yönetimi, danışmanlık etme konularındaki 

zayıf ilişki, bu konularda yöneticilerin beceri gelişimine ihtiyaç duyduklarını ortaya 

koymaktadır. Yöneticiler için düzenlenecek eğitim programlarında bu becerilerin gelişmesine 

yönelik eğitimlere öncelik verilmesi, yetki devrinin desteklenmesi önerilmektedir.  

Yöneticilerin problem çözme ve karar verme becerilerinin % 67.1’i diğer yönetsel beceriler 

tarafından açıklanmakta, yönetsel becerileri geliştikçe problem çözme ve karar verme 

becerileri de yükselmektedir (Toygar 2011). Çalışmamızda problem çözme ve karar verme 

becerileri ile yönetsel beceriler arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü, orta ve 

zayıf düzeyde ilişki görülmektedir. Bu nedenle sağlık kurumları yöneticilerinin sahip olması 

gereken yönetsel becerileri, yönetici seçimlerinde dikkate alınması ve düzenlenecek yönetici 

eğitimlerinde yönetsel becerileri geliştirmeye yönelik programlar hazırlanması 

önerilmektedir. 

Kaynakça:  

Altınok M., Metin H.; (2003), " Karşılaştırmalı bir yaklaşımla karar verme modelleri",  Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(7):  93-104 

Hanson, L.,Carey, T., Caprio, A., Lee, T., Ersek, M., & J. Garrettvd. (2011). 

"Improvingdecisionmakingforfeedingoptions in advanceddementia: a randomized, 
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Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir 

Araştırma 
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1
 İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi 3.sınıf Öğrencisi 

2
 İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi 3.sınıf Öğrencisi 

3
 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4.sınıf Öğrencisi 

4
 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi 2.sınıf öğrencisi 

5
 Arş Gör., İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar kullanılarak sayılan üretim 

faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsar. Girişimci ise; mal 

ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar ve 

emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen kişidir. Bu çalışma potansiyel 

girişimciler olan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek 

için yapılmıştır. Girişimciliğe etki eden faktörlerin belirlenerek bu bağlamda Türkiye'deki 

sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Günümüzde bireylerin hizmet sektörü olan sağlık alanına talepleri 

artmaktadır. Artan bu talep karşısında gereksinimleri karşılamak için nitelikli arza gerek 

duyulmaktadır. İyi bir yöneticide olması gereken en önemli özelliklerden birisi fırsatları 

değerlendirebilen iyi bir girişimci olabilmesidir. Günümüzde sağlık turizminin gelişmesi, 

rekabetin artması, beklenen hizmet kalitesinin artması sağlık hizmetlerinde belirgin bir 

gelişmenin oluşmasını sağlamış ve kalite ilkesinin önem kazandığı bir  sürece girilmiştir. Bu 

sebepten dolayı günümüzde hastaneler sadece profesyonel değil aynı zamanda girişimci 

sağlık yöneticilerini bünyelerinde barındırmak istemektedir. 

 

Araştırmanın evrenini İstanbul ve Sakarya ilindeki üniversitelerde sağlık yönetimi bölümünde 

okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen İstanbul, Sakarya, 

Gelişim , Aydın,  Biruni , Bilim  , Medipol, Arel, Bezmialem, ,Okan , Bahçeşehir  ,Acıbadem 

, Nişantaşı üniversitelerinin sağlık yönetimi bölümünde okuyan toplam 210 gönüllü öğrenci 

araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından 

geliştirilen ‘Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek 36 

sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Sonuçlar yüzde dağılımı ile ifade edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik puanlarının 

değerlendirilmesinde beş kriter kullanılmıştır.36-64 arasında puan alanlar çok düşük 

girişimcilik; 65-92 arasında puan alanlar düşük girişimcilik; 93-123 arasında puan alanlar orta 

düzeyde girişimcilik; 124 -151 arasında puan alanlar yüksek girişimcilik; 152-180 arasında 

puan alanlar çok yüksek girişimcilik düzeyinde yer almaktadır. Araştırmanın analiz 

aşamasında tanımlayıcı istatistiklerden, bağımsız gruplarda t testi analizinden yararlanılmıştır. 

 

Araştırma sonucundan elde edilen bulgulara göre katılımcıların  % 76sı kadın %24ü 

erkeklerden oluşmaktadır. % 49.5 ile İstanbul üniversitesi % 26.5 ile Sakarya üniversitesi ve 

% 24 ile de İstanbul’daki diğer üniversiteler katılım sağlamıştır. .Katılımcıların % 81i 17-21 

yaş arasındadır. % 32.4 ü 2.sınıflardan % 27.9 u 3.sınıflardan % 24 ü 1.sınıflardan % 15.7 si 

4.sınıflardan oluşmaktadır. % 29 u sağlık kuruluşlarında gönüllü olarak staj yapmıştır. Fakat 

% 72 si staj yapmamıştır. % 47.1 i anadolu lisesi mezunudur. % 38.7 si düz lise mezunudur. 

%14.2 si ise meslek lisesi, fen lisesi ve diğer liselerden mezundur. Gelir düzeyleri açısından 

incelediğimizde ise  % 40ı 0-400 tl aylık gelire sahip iken  % 25.5 i 1001 tl ve üzeri aylık 

gelire sahiptir. % 14.7 si 401-600 tl aylık gelire sahiptir.% 9.3 ü de 801 – 1000 tl aylık gelire 

sahiptir. Katılımcıların % 69 u girişimcilik ile ilgili bir eğitim almamış % 31i ise girişimcilik 
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ile ilgili bir eğitim almıştır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimleri incelendiğinde % 50 sinin yüksek düzey girişimcilik eğilimine sahipken % 28 i çok 

yüksek girişimcilik eğilimi sahiptir. % 20 de orta düzey olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

staj yapıp yapmama oranları ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişki istatiksel olarak analiz 

edilmiştir.  

 

Girişimcilik eğitimi alanların, girişimcilik düzeyinin ne kadar farklılaştığını tespit etmek 

amacıyla yapılan bağımsız gruplarda t testi sonucuna göre; girişimcilik eğitimi alanların 

ortalaması, girişimcilik eğitimi almayanların ortalamasına göre anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur (p=0,049<0,05). Girişimcilik ne kadar doğuştan gelen bir özellik gibi görünse de 

eğitim ile girişimcilik düzeyi artırılabilir. Girişimcilik eğitimi alan ve girişimcilik sertifikasına 

sahip olan öğrenciler girişimcilik eğitimi ve sertifikasını almayan öğrencilere göre bir adım 

daha önde olduklarının farkındadırlar. Bu farkındalığı iş hayatlarında yansıttıkları sürece 

insanlığa daha kaliteli bir hizmet sunarlar. 

 

Yine girişimcilik eğilimlerinin staj yapma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek amacıyla yapılan analize göre; staj yapanların ortalaması, staj yapmayanlara göre 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (p=0,025<0,05).  Bunun sebebi staj 

sırasında ansızın gerçekleşen bir sorun olduğunda girişimcilik eğilimine sahip bir bireyin hızlı 

karar vererek sorunu çözmesi etkili olmuştur. Cinsiyet ve maddi imkanlar ile girişimcilik 

faktörleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

 

Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri işsizliktir. İşsizliğin azaltılması konusunda 

üniversitelere büyük görev düşmektedir. Çünkü iş hayatına atılmanın son aşaması üniversite 

eğitimleridir. Bu sebeple üniversiteler yeni girişimci yetiştirmekte önemli bir rol 

oynamaktadır. Ülkemizin yeni iş alanlarına iş alanlarının da potansiyel girişimcilere ihtiyacı 

vardır. Kişileri girişimciliğe yönlendirmek ve ülkemizdeki girişimcilerin sayısını artırmak 

üzerinde durulması gereken bir konudur.  Girişimcilik eğiliminin artırılması için üniversite 

öğrencilerinin staj yapması ve girişimcilik eğitimi alması sağlanmalıdır.  Sağlık yönetimi 

mezunu kişilerin kendi iş fikirlerini üretmesi ve birer girişimci olma yolunda ilerlemesi önem 

arz etmektedir. Bu sebeple her üniversite kendi bünyesinde girişimcilik eğitimi vermeli, staj 

konusunda öğrencilerini bilgilendirmeli ve onların sektör ile buluşmalarına ön ayak olmalıdır. 
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Amaç: Ülkelerin sağlıklı bir yatırım yapabilmesi için sağlık ihtiyaçlarının hatasız saptanması 

ile mümkündür. Çalışmada, Türkiye’de 2004 yılında yayımlanan ve 2013 yılında tekrarlanan 

Ulusal Hastalık Yükü Çalışmalarını yıllara göre değişimini irdelemek ve bulaşıcı olmayan 

hastalıklar da ele alınarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan plan, 

program ve projelerini incelemeyi amaçlamıştır. 

Önem: Son elli yıldır hastalıkların tıptaki gelişmelerle birlikte sağ kalım süreleri dikkat çekici 

uzamıştır. Bu olumlu gelişmeler aynı zamanda sağlık hizmetlerinin maliyetlerini artırmakta ve 

hükümet bütçelerini zorlayıcı bir hal almaktadır. Bu nedenle finansal planlamanın 

gereksinimlere uygun ve akılcı bir planlama yapılmalıdır. Ancak epidemiyolojik verilerle 

sağlanması mümkün değildir. Bu bağlamda, halk sağlığı ve sağlık planlaması açısından 

bölgesel gereksinimlerin değerlendirilip, kaynak dağıtımı sürecinde karar vericilere yardımcı 

olabilecek, Ulusal Hastalık Yükü ve bu kavram başlığı altında geliştirilen DALY (Yeti 

Yitimine Ayarlanmış Ayarlanmış Yaşam Yılı), Yeti Yitimsiz Yaşam Umudu (Disability Free 

Life Expectancy; DFLY), Sağlıklı Yaşam Umudu (Healthy Life Expectancy; HALE), Sağlıklı 

Yaşam Yılı (Healthy Life Year, HeALY), Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Umudu 

(Disability Adjusted Life Expectancy; DALE), Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılı (Quality 

Adjusted Life Years; QALY) sağlık planlamacılarına, toplumsal sağlık gereksinimlerini daha 

geniş anlamda saptamayı olası kılması ve öncelikleri belirlemesi büyük bir avantaj sağlar. 

Ulusal Hastalık Yükünün hesaplanması planlama fonksiyonu ile yakından ilişkili olduğunu, 

finansal açıdan ülke ekonomisinde baskı unsuru olan sağlık harcamalarının hakkaniyete 

uygun, etkili ve verimli şekilde harcanması sağlanabilirliğini göstermesi açısından önem arz 

etmektedir. 

Araştırma Yöntemi: Literatür çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’de 

doğurganlık hızı, doğuştan beklenen yaşam süresi, mortalite analizleri, ölüm nedeni analizleri 

(İskemik kalp hastalığı, KOAH, Astım, Pnömoni, Akciğer Kanseri, Ruh Sağlığı, Kas ve 

İskelet Sistemi Hastalıkları, Mesleki Faktörlerden Kaynaklanan Hastalık ve Yaralanma, Tütün 

Kullanımı) incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’de ulusal düzeyde DALY’e neden olan ilk on 

hastalıklarda irdelenmiştir. 2002 yılında verileri toplanan, 2004 yılında yayımlanan, 2013 

yılında tekrarlanan Türkiye Hastalık Yükü Çalışması’nda yer alan veriler değerlendirilmiştir. 

Türkiye’nin bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı uyguladığı koruyucu hizmet plan, program ve 

proje çıktıları incelenmiştir (Türkiye Kronik Hava yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol 

Programı, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Ulusal Kanser Kontrol Planı, 

Plazma Fraksinasyonu Projesi, Mide Kanserine Karşı Alkol Kontrol Programı, Sürdürülebilir 

Sağlık için Çözüm Arayışı Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar Projesi, Cinsel 

Sağlık ve Üreme Sağlığı Programı, Anne Dostu Hastane Programı, Türkiye sağlık kurumu 

Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı ve Misafir Anne Projesi, Demir Gibi Türkiye 

Projesi). 

Bulgular: Ulusal hastalık yükü çalışmaları ile ülkenin olumsuz sağlık durumlarının 

sebeplerinin düzeylerinin tespit edilmesi ve bu olumsuzlukların giderilmesi için politikaların 

saptanmasını sağlayacak veriler elde edilir. 2002 yılına göre 2012 yılında toplam hastalık 

yükünün (DALY) % 6 azaldığı tespit edilmiştir. Bu azalmanın temel nedeni bulaşıcı 

http://www.hurriyet.com.tr/index/beslenme
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hastalıklar, gebelik, yeni doğanlar ve beslenme ile hastalıklara bağlı olarak %40 oranında bir 

düşüş yaşanmasıdır. Bulaşıcı olan hastalıklarda görülen bu düşüşün aksine, bulaşıcı olmayan 

hastalıklarda 2002 yılından 2012 yılına kadar %4 oranında artış saptanmıştır.  

Hastalık yükünü oluşturan ilk 5 nedene bakıldığında bu nedenlerin tamamının bulaşıcı 

olmayan hastalıklar olduğu görülmektedir. İlk sırada % 7,4 ile iskemik kalp hastalığı, 2. 

Sırada % 6,1 ile bel ağrısı, 3. Sırada % 4,1 ile serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır. 

Bunu sırasıyla diyabet ve KOAH (% 3,8, % 3,6) takip etmektedir.  

Turkiye’de KOAH’lı hastaların tanı ve tedavi pratiği ile ilgili yeterli veri ve bu 

hizmetlerin iyileştirilmesine yonelik kapsamlı bir etkinlik bulunmamaktadır. 5227 sayılı yasa 

ile kapalı alanlarda sigara iciminin yasaklanması ve Sağlık Bakanlığınca “Kronik hava yolu 

hastalıklarını onleme ve kontrol programının” oluşturulması hastalık yukunu olumlu yonde 

etkileyebilecek onemli ve olumlu gelişmelerdir. 

Bulaşıcı olmayan hastalıkların artışındaki en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, 

obezite, yüksek tansiyon ve fizik aktivite azlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye, DSÖ nün 

MPOWER stratejisini bütünüyle uygulayan ilk ülkedir. Türkiyede BOH larda beslenmeye 

ilişkin risk faktörleri, özellikle DSÖ Avrupa Bölge ortalamasının çok üzerinde olan fazla kilo, 

obezite ve tuz tüketimi temel endişe kaynaklarını oluşturmaktadır. Türkiye Beslenme ve 

Sağlık Araştırması 2010’a göre erişkin nufüsün %65 ‘i fazla kilolu veya obezdir. Kadınların 

%41’i erkeklerin %25’i obezdir. Türkiye genelinde erkeklerin %67,6’sının, kadınların 

%76.5’nin toplamında ise %71.9’unun egzersiz yapmadığı saptanmıştır.Türkiye sağlık 

kurumu Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programını 2010-2014 başlatmıştır, program 

güncellenmiş 2017 ye kadar uzatılmıştır 

Sonuç: Türkiye’de de dünyada olduğu gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ölüm sebepleri ve 

hastalık yükü açısından ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle bulaşıcı olmayan hastalıklar için 

uygulanacak önlem planları, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önemli ve göz ardı 

edilmemesi gereken bir unsurdur. Fidan yapmış olduğu bir çalışmada ekonomik analizler 

bulaşıcı olmayan hastalıklardaki her yüzde 10’luk artışın, yıllık ekonomik büyümede yüzde 

0,5’lik bir azalmayla ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Türkiye’de hastalıkların risk 

faktörlerinin mevcut durumu ve gelecek tahminleri konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. 

Ayrıca hastalık yükünü sürekli izleyen ve sağlıklı veri toplayan bir sistemde 

bulunmamaktadır. Sağlık göstergelerinin gelişmiş ülkelerdeki sağlık göstergelerine 

ulaşabilmesi için, bütünleşik bir elektronik veri kayıt sistemi oluşturması gereklidir. 

Türkiye’de sağlık kaynaklarının eşit şekilde dağılmamasının getirdiği olumsuz 

sonuçlar ve sağlık göstergelerinde de bölgesel farklılıklara neden olmaktadır. Hastalık Yükü 

Çalışlmaları ile yaşla, cinsiyete, alt nüfus gruplarına ve bölgelere göre temel hastalıkların ve 

yaralanmaların ve risk faktörlerinin yoğunluğu tespit edilerek sağlık planlamalarında 

önceliklerin belirlenmesi sağlanır.  

Kaynakça: 

Paksoy, E. N.,(2009),  Hastalık Yükü Kavramı veHesaplanmasında Kullanılan Ölçütler ve 

Daly Kavramına Kısa Bakış, Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt 28, Sayı 1, 

Doğan F.,(2000) Sağlık sisteminde akılcı kaynak aktarımı için hastalık yükü kavramı ve 

DALY ölçütü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 
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Bu çalışmanın amacı, özel hastanelerdeki faturalama sürecinde yaşanan sorunları belirleyip, 

fatura takibine yönelik bir model geliştirilmektir. Bu amaca ulaşmak için yürütülen çalışmada, 

hastane sayısı sınırlı olduğu için örneklem çekilmeden Ankara’daki özel hastaneler araştırma 

kapsamına alınmıştır. Araştırmamıza katılmayı 20 hastane kabul etmiştir. Bu hastanelerden 

yüz yüze görüşme yöntemi ile sorunların tespitine yönelik bilgiler toplanmış ve bilgiler 

modelin kurgulanmasında kullanılmıştır.   

Alacaklar, üçüncü kişilere mal veya hizmet satışı, borç veya avans verme gibi nedenlerle 

ortaya çıkan ve vadesi bitiminde borçlusundan talep edilebilecek olan varlıkları kapsar. Sağlık 

kurumlarında çoğunlukla kamu finansman kurumlarından ve özel sağlık sigortası 

kuruluşlarından doğan alacaklar, hastane bilançoları içinde önemli bir yer tutmaktadır 

(Özgülbaş, 2009).  

Alacakların yönetiminde kullanılması önerilen yöntem ve politikalar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir; 

• Kredi standartlarının sağlık kurumu için daha elverişli hale getirilmesi, 

• Kredi taleplerinde risk analizlerinin yapılması, 

• İskonto politikalarının uygulanması, 

• Tahsilat politikası tekniklerinden yararlanılması, 

• Banka kredi kartları ile tahsilat yönteminden yararlanılması,  

• Faturalama hizmetlerinin ve büro faaliyetlerinin etkinliği, 

• Alacakların izlenmesi 

• Şüpheli alacakların ayıklanması, 

• Alacakların sigorta edilmesi, 

• Alacakların değerlemesi. 

Sağlık kurumlarının alacak devir hızlarını yükseltebilmesi ve alacaklarına yaptıkları 

yatırımları etkin bir şekilde yönetebilmek için faturalama faaliyetlerinin etkinliği çok 

önemlidir (Özgülbaş, 2009). Faturalama faaliyetlerinin etkinliği hastane varlıkların 

verimliliğinin artırılmasını, batmış maliyet, finansman maliyeti ve fırsat maliyetlerinin 

düşürülmesini sağlamaktadır. 

Ülkemizde Medula sistemine geçilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık kurum 

faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemlerini belli bir mevzuata bağlaması ile 

faturalama işlemleri daha da önemli hale gelmiştir. SGK tarafından uygulanan ve sağlık 

kurumlarının tabi olduğu faturalama ve ödeme süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir (SGK, 

2013). 

Fatura dönemi ve teslimi; Sağlık kurumları tarafından ayın birinci günü ila son günü arasında 

verilen tedavi hizmetlerine ilişkin düzenlenen fatura, takip eden ayın birinci gününden 15 inci 

(onbeş) gününe (15 inci gün dâhil), 15 inci (onbeş) günün resmî tatile rastlaması halinde ise 

takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içinde Kuruma teslim edilmesi halinde teslim edildiği 

ayın 15 inci (onbeş) günü; bu süre içinde teslim edilmeyen faturalar için ise, Kuruma teslim 

edildiği ayı takip eden ayın 15 inci (onbeş) günü teslim edilmiş olarak kabul edilir.  
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Örnekleme yöntemi; Sağlık kurumları tarafından sağlık hizmeti verilen genel sağlık sigortalısı 

ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait başvuru numaraları; Sağlık Uygulama 

Tebliği hükümlerine göre %5 oranında genel sonuçlar verecek şekilde medula sistemi 

tarafından örneklenir.  

Fatura inceleme birimleri; Sağlık kurumları tarafından verilmiş olan sağlık hizmetlerine ait 

fatura ve eki belgeler, sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde görevli sağlık hizmetleri sınıfı 

personeli tarafından incelenir.  

Fatura ve eklerinin incelenmesi; Sağlık kurumları tarafından sağlık hizmetlerine ait fatura eki 

belgeler, sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde fatura inceleme birimlerinde görevli personel 

tarafından Kurumca yayımlanan mevzuat ve işlemlerin uygunluğu yönünden incelenir.  

Kesinti oranının tespiti; Kesinti oranı, her branş için ayrı ayrı tespit edilmek suretiyle Kurum 

tarafından örnekleme yöntemi ile seçilen hasta takip numaralarının incelenmesi sonucu tespit 

edilen kesinti tutarının, örnekleme yöntemi ile seçilen hasta takip numaraları toplam tutarına 

bölünmesi suretiyle bulunur.  

Kesinti oranı ve ödeme tutarının bildirilmesi; Kuruma medula hastane sistemi üzerinden 

fatura edilen toplam tutardan, hasta takip numaralarından bulunan kesinti oranı kadar olan 

tutar düşülerek kalan tutar medula hastane sistemi üzerinden sağlık kurumuna bildirilir. Sağlık 

kurumları tarafından manuel olarak düzenlenen faturaların incelenmesi sonucu tespit edilen 

kesinti tutarları sağlık kurumlarına faks ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.  

İtirazlar; Örnekleme yöntemini kabul eden sağlık kurumları, incelenen fatura dönemine ait 

oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını, 

medula hastane sisteminde ‘‘incelendi’’ ibaresinin belirdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü 

içinde Kuruma medula hastane sistemi üzerinden, elden veya faks ile bildireceklerdir.  

İtirazların İncelenmesi; Fatura inceleme birimleri tarafından incelenmiş ve sağlık kurumları 

tarafından itiraz edilmiş veya sağlık kurumu fatura itiraz inceleme komisyonu tarafından 

oybirliği ile karar alınamamış olan fatura ve eki belgelerin incelenmesi itiraz inceleme 

komisyonu, mevzuat inceleme komisyonu ve ihtisas inceleme komisyonları marifetiyle yapılır  

Sağlık kurumu mevzuat inceleme ve sağlık kurumu ihtisas inceleme komisyon kararlarının 

uygulanması; Sağlık kurumu mevzuat inceleme ve sağlık kurumu ihtisas inceleme 

komisyonları tarafından sağlık kurumu itiraz inceleme komisyonuna iletilen kararlar 

doğrultusunda medula hastane sistemi üzerinde yapılması gerekli değişiklikler sağlık kurumu 

itiraz inceleme komisyonu ya da sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından 

görevlendirilen bir personel tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde yapılır.  

Ödeme işlemleri; Ödemeler her ayın 15 inci (onbeş) gününde yapılır. 15 inci (onbeş) günün 

hafta sonu veya resmi tatil olması halinde, ödeme takip eden ilk iş gününde yapılır.  

Çalışma sonucu elde edilen önemli bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Bulgular 

Sorular Cevaplar Sayı % 

Faturalama Hizmetlerinde 

Çalışan Sayısı 

1 1 5 

2-3 4 20 

4-5 10 50 

6-10 5 25 

Faturalama Hizmetlerinde 

Çalışan Personelin Hizmet İçi 

Eğim Alma Durumu 

Alan 20 100 

Almayan 0 0 

Fatura Takip Yöntemi 

Kullanan 

Otomasyon (Yazılım) 7 35 

Kullanmayan 13 65 

Faturalamada Sorun Yaşanan 

Taraflar 

SGK 91 25,42 

Firmalar 71 19,83 

Özel Sigorta Kuruluşları 55 15,36 

Hasta ve Hasta Yakınları 53 14,80 

Çalışan Personel 49 13,69 

Diğer Sağlık Hizmet 

Sunucuları 

39 10,90 

Sağlık Hizmet Sunucuları ile 

Yaşanan En Önemli 3 Sorun 

Yazılım Programlarının 

Yetersizliği 

10 50 

Sunulan Hizmetlerin Hatalı 

Girişi ve Faturalanması 

5 25 

Çalışanların Yetersizlikleri 5 25 

Geri Ödeme Kurumlarından 

Kaynaklanan En Önemli 3 

Sorun 

Fatura İnceleme Komisyonu 

İle Yorum Farklılığı 

9 45 

Mevzuat ve Örnekleme  8 40 

Fatura İnceleme Komisyonu 

Üyelerinin Deneyimsiz 

Olması 

3 15 
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FATURA TAKİP SİSTEM MODELİ 

  

   Hasta 

  Hastane Hizmeti 

Hasta Cepten 

Ödeme 

Yapacak mı? 

  Fatura İncelemesi 

Hasta SGK 

Hastası mı? 

SGK  

İncelemesinde 

Sorun Var mı? 

MEDULA 

Evet 

       Fatura 

       Fatura 

Hayır

r 

Hayır

r 

Evet 

       Fatura 
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Araştırmamızda özel hastanelerin faturalama sürecinde yaşadıkları sağlık hizmet 

sunucularından ve geri ödeme kurumlarından kaynaklanan sorunları ile bunların çözüm 

önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Sağlık kurumlarında alacakların payının 

yüksek olması nedeni ile faturalama faaliyetlerinin etkinliği çok önemlidir. Araştırma 

kapsamındaki hastaneler değerlendirildiğinde faturalama hizmetlerinde çalışan sayısını 4-5 ve 

6-10 kişi arasında yoğunlaştığı, hizmet içi eğitimlere rağmen en çok sorunun SGK ile 

mevzuatla ilgili olduğu ve otomasyon sistemlerinin kullanılmadığı görülmektedir. Yaşanan 

sorunlar değerlendirildiğinde, sağlık hizmetleri sunucularının faturalama hizmetleri 

yönetimini otomasyona dayalı olarak gerçekleştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Böylelikle hata payı düşecek, alacaklara yapılan yatırımın verimliliği sağlanacak, insan gücü 

maliyeti, batmış maliyet, finansman maliyeti ve fırsat maliyetlerinin düşürülmesi 

sağlanacaktır. Benzer şekilde otomasyon dayalı sistem ihtiyacı ödeme kurumları için de 

gereklidir. Otomasyon sistemlerinin kullanılmaması SGK’yı tüm faturaların incelenmesi 

yerine örneklem çekilmesine yöneltmektedir. Bu yöntemde her iki taraf için ek sorunlar 

yaratmaktadır.  

Bu çalışmada bu değerlendirmeler sonucunda fatura takip sistem modeli geliştirilmiştir. 

Bundan sonraki aşamalarda tüm ihtiyaçların dikkate alındığı ve erken uyarı yapabilen fatura 

takip yazılımlarının geliştirilmesi önerilmektedir.  

 

Kaynakça 

Özgülbaş N. (2009). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları. 

SGK (2013), Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesi, Ankara  

 

Anahtar Kelimeler: Alacaklar, Fatura Takip Sistemi, Özel Hastaneler 
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Turizmde Bir Alternatif: Sağlık Turizmi ve Yansımaları 
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Amaç:  

Sağlık turizmi, turizm sektörünün gelişme göstermesine paralel olarak ortaya çıkan alternatif 

turizm seçeneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Genel anlamda sağlığın korunması, 

hastalıkların tedavisi ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen her türlü seyahati 

ifade eden sağlık turizmi, turistik yaşam ile ilgili olarak ortaya çıkan ve turistin başına gelen 

herhangi bir sağlık sorununa karşı verilen tanı ve tedavi hizmetleri olarak isimlendirilen turist 

sağlığı kavramından da bu anlamda ayrılmaktadır. Sağlık turizmi sadece ülke ekonomisine 

katkı sağlamakla kalmayıp, birçok olumlu gelişmenin yaşanmasını hızlandırmakta, ancak öte 

yandan sağlık turizminin istenmeyen birtakım sonuçları da beraberinde getirdiği 

görülmektedir (Özsarı ve Karatana, 2013). Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan yazıda; 

sağlık turizmi kavramı açıklanacak, sağlık turizminin yapılma nedenleri ve türleri üzerinde 

durulacak, sağlık turizminin avantajlarından, dezavantajlarından ve gelişimini etkileyen 

faktörlerden bahsedilecek ve ülkeler açısından taşıdığı öneme yer verilecektir.  

Önem: 

Turizm en yalın ifadesi ile insan psikolojisindeki değişimlere bağlı olarak görülen uzaklaşma, 

yer değiştirme veya kaçma olayı şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi ise, insanların her 

zaman yaşadıkları yerin dışında bir yere gidip, konaklayarak tedavi olma seçeneğini 

kullanmalarını ifade etmektedir. Diğer bir tanıma göre de sağlık turizmi, genellikle 21 günlük 

bir süre zarfında insanların hem sağlığını koruma hem de tedavi olma amacı ile yer 

değiştirmesini ve turistik bir tesise giderek sağlık hizmeti almasını içermektedir. Buradaki 

temel mantık, insanların sağlık sorunlarının çözümünde sadece kendi ülkelerinde verilen 

sağlık hizmeti ile yetinmeyip, en iyi tedavi ve fiyat seçeneklerini sunan alternatifleri göz 

önünde bulunduracak şekilde hareket etmesidir (Aydın, 2012). Sağlık turizmin yapılmasına 

ilişkin nedenler incelendiğinde; ülkede yeterli teknoloji ve uzman insan gücünün olmaması, 

yaşanılan yerde sağlık hizmetinin maliyetinin yüksek olması, daha kaliteli hizmet alma 

beklentisi, alınan tedavinin öğrenilmesinin istenilmemesi ve hem tedavi hem de tatil 

düşüncesinin olması gibi birtakım farklı gerekçelerin ön plana çıktığı görülmektedir 

(http://www.saglikturizmi.org.tr).  

Sağlık turizminin türleri incelendiğinde; kaplıca turizmi, spa-wellness, yaşlı turizmi, engelli 

turizmi ve medikal turizm şeklinde bir sınıflandırmanın yapıldığı görülmektedir. Termal 

turizm olarak da ifade edilen kaplıca turizmi, çamur banyosu, termal su banyosu gibi 

yöntemlere ek olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikoterapi ve diyet gibi birtakım destek 

tedavileri de içermektedir. 19. yy.ın başlarında kullanılmaya başlanan Spa kavramı, sadece su 

ve çamur terapilerini değil, aynı zamanda masaj terapisi, aroma terapisi ve sıcak su havuzu 

gibi seçenekleri de kapsamakta, yapılan uygulamaların neticesinde dinlenme ve rahatlama 

hissini doğurmaktadır. Wellness ise, insanların fiziksel, ruhsal ve bedensel yönden zinde 

olmalarını sağlayan masaj, cilt bakımı ve yosun banyosu gibi metotları ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Yaşlı turizmi denildiğinde, bakım ihtiyacı olan yaşlılarının bu 

gereksinimlerinin giderilmesi amacı ile farklı ülkelere yaptığı ziyaretler anlaşılmakta, engelli 

turizminde ise, yine bakım ihtiyacı olan ve engellilere verilen hizmetlere işaret edilmektedir 

mailto:ssomunoglu@uludag.edu.tr
mailto:dunalan@erciyes.edu.tr
http://www.saglikturizmi.org.tr/
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Özsarı ve Karatana, 2013). Medikal turizm denildiğinde de, hastaların ihtiyaç duymaları 

durumunda gerek cerrahi gerekse özel uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamaların verilmesi 

amacının turizm ile birlikte yürütülmesi söz konusu olmakta yani sağlık sektörü ile turizm 

sektörünün işbirliği içerisinde hareket etmesi gündeme gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

medikal turizmde eş zamanlı olarak hastalara hem sağlık hizmeti hem de tatil fırsatı 

sunulmaktadır (Özsarı ve Karatana, 2013). Medikal turizm bünyesinde verilen hizmetler diş 

ve göz tedavileri, estetik ameliyatların yapılması, eklem protezlerinin takılması, kısırlık ve tüp 

bebek tedavilerinin uygulanması gibi oldukça geniş bir yelpazede ele alınmaktadır (Aydın, 

2012).        

Sağlık turizminin bazı avantajlarının yanında dezavantajlarının da bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede sağlık turizminin avantajları incelendiğinde; ülkeye gelen turistin 

yaptığı harcama, ekonomik açıdan önemli bir gelir kaynağı olarak kabul edilmekte ve ülke 

ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bunun dışında ülkeler arasında yaşanan rekabetin 

yansıması olarak sağlık hizmetinin kalitesi yükselmekte, stratejik ortaklıklar kurulmakta, bilgi 

paylaşımı ve teknoloji transferi yapılmakta, uluslar arası ilişkiler gelişmekte, kamu ve özel 

sektör arasında kurulan ortaklık güçlenmekte ve hasta memnuniyeti yükseltmektedir. 

Ülkelerin ve sağlık sigortalarının ödeme planlarındaki farklılıklara bağlı olarak sağlık 

hizmetinin bedelinin ödenmemesi sonucu hastanın cepten harcama yapmak zorunda olması, 

hastanın ülkesine dönmesi nedeni ile almış olduğu tedaviye bağlı olarak görülen 

komplikasyonu ülkesinde tedavi ettirmek zorunda kalması, yanlış tedavi alınması durumunda 

yerel mahkemelerin sorunu çözmede yetersiz kalması gibi konular da sağlık turizminin 

dezavantajları arasında yer almaktadır (Özsarı ve Karatana, 2013).    

Sağlık turizminin gelişiminde ülkelerin sahip oldukları sağlık sistemlerinin, sosyal, kültürel, 

teknolojik ve dini yapılarının, dillerinin, yasal düzenlemelerinin farklılık göstermesinin 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte hastanın tedavi sürecinde ailesine duyduğu 

duygusal ihtiyaç ve bilmediği bir yerde güvenlik açısından kendisini nelerin beklediğine 

ilişkin sahip olduğu düşünce ve kuşku da sağlık turizminin gelişimini etkileyen diğer faktörler 

arasında yer almaktadır (Özsarı ve Karatana, 2013).  

Sonuç:  

Sağlık turizminin ülkeler açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında; Sağlık Bakanlığı ve 

Turizm Bakanlığı’nın işbirliği içinde hareket etmesinin, ülkeler arası iletişimin 

geliştirilmesinin, sağlık hizmetlerinde kalitenin yakalanması için sağlık hizmetinin 

standartlara uygun olarak verilmesinin ve hizmet sunum sürecinde yer alan personelin 

eğitilmesinin önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir (Özsarı ve Karatana, 2013). 

Ülkemiz açısından bakıldığında ve akredite olan sağlık kuruluşları ile iyi yetişmiş uzman 

personelin varlığı ve sahip olunan turizm olanakları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

Türkiye’nin sağlık turizminin gelişimi açısından gelecek vaat eden bir ülke olduğu 

düşünülmekte, sağlık turizmi ile ilgilenen kurumların işbirliği içinde olmasının ve yapılacak 

tanıtımların faydalı sonuçlar doğuracağına inanılmaktadır.  

 

Kaynakça:  

Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23):91-96.  

Özsarı, SH ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu, 

24(2):136-144.  
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Sağlık Turizmi http://www.saglikturizmi.org.tr/tr/saglik-turizmi/genel-bilgi (Erişim Tarihi: 14 

Ekim 2016). 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, sağlık turizmi, medikal turizm,  alternatif turizm, sağlık 

hizmeti. 
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Amaç:  

Örgütlerin gerek küreselleşmenin gerekse yaşanan ekonomik krizlerin sonucunda değişim ve 

yeniden yapılanma sürecine girmesi kaçınılmazdır (Derin, 2011; Süslüoğlu, 2013). Bu 

dönemde benimsenen stratejilerin temel amacı, örgütün varlığını ve rekabet gücünü 

sürdürmesine yöneliktir. Örgütün küçülmesine, çalışan sayısının azaltılmasına, dış kaynak 

kullanımının artırılmasına ilişkin yapılan bu tür düzenlemeler, sadece işini kaybeden personel 

üzerinde değil, her an işini kaybetme korkusu taşıyan personel üzerinde de olumsuz birtakım 

etkilere sebep olmakta, yaşanan stres düzeyini yükseltmekte, örgüt yönetimine ilişkin 

kuşkuyu artırmakta ve güven duygusunun sarsılmasına yol açmaktadır. Bu durum, 

çalışanların işteki başarısını etkilemekte, performansını düşürmekte ve literatürde “geride 

kalan sendromu” olarak ifade edilen bir sendromun yaşanmasına yol açmaktadır (Derin, 

2011). Bu sendrom sadece çalışan başarısını ve verimliliğini etkilemekle kalmayıp, örgütsel 

performansın olumsuz yönde etkilenmesine yol açmakta ve örgütün rekabet etme becerisini 

düşürmektedir. Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan yazıda; öncelikle geride kalan 

sendromu tanımlanacak, bu sendromun nedenleri ve örgüte olan etkisi üzerinde durulacak, 

günümüzde yaygın olarak karşılaşılan bu sorunun çözümüne ilişkin örgütsel güven ortamının 

yaratılmasının önemi ve bu süreçte atılması gereken adımlar ile sağlık sektöründe 

oluşturulacak güven ortamının yansımaları tartışılacaktır. 

Önem:  

Çalışanların işten çıkarılmaları sonucunda örgütte kalan personelin yaşadığı bir sendrom 

olarak ifade edilen geride kalan sendromu, örgütün faaliyetlerindeki başarısını, verimliliğini, 

performansını ve güven ortamını derinden etkilemekte ve yaşanan tüm bu olumsuzluklar, 

sorunun çözümüne ilişkin birtakım yaklaşımların benimsenmesini gerekli kılmaktadır (Derin, 

2011). Örgütlerde yaşanan değişim süreci sonrası işini koruyabilen çalışanların sahip olduğu 

negatif deneyimleri ifade etmek için de kullanılan geride kalan sendromu (Batlaş, 2016, 

Süslüoğlu, 2013) ilk kez 1968 yılında Niederland tarafından gündeme getirilmiştir (Derin, 

2011; Süslüoğlu, 2013). Buna göre sendromunun temel semptomları, örgütte kalmanın verdiği 

suçluluk duygusu, benlik saygısının azalması, içsel gerginlik yaşanması şeklinde kendini 

göstermekte ve örgütsel huzuru bozarak güven bunalımına yol açmakta (Derin, 2011), 

örgütsel belirsizlik ve risk ortamını yükseltmektedir (Süslüoğlu, 2013). Çalışanların iş 

yükünün artması, her an kendilerinin de işten çıkarılacağı endişesi taşıması, düşen moral, 

artan stres, yalnızlık ve çaresizlik hissi, konsantrasyon eksikliği, örgütsel bağlılığın azalması, 

mutsuzluk, kaygı, yaygın öfke ve kontrol kaybı, inkar, yön eksikliği, öğrenmeye ilişkin 

isteksizlik, motivasyon eksikliği, başkasını şikayete yönelme (Derin, 2011), uykusuzluk, 

verimsizlik, duygu körelmesi, sağlık sorunları, şaşkınlık, karamsarlık, aile içi çatışmalar gibi 

durumlar da geride kalan sendromuna bağlı olarak sıklıkla yaşanmaktadır (Batlaş, 2016). 

Yapılan açıklamalardan da görüldüğü gibi geride kalan sendromu yaşayan çalışanların 

verdikleri tepkilerin, psikolojik ve davranışsal olarak sınıflandırılması söz konusudur (Derin, 

2011). Çalışanlar işten çıkarmaların ne derece haklı olduğunu, değişen koşulların iş 

sorumluluklarını ve kariyer beklentilerini ne ölçüde etkilediğini değerlendirmekte, değişimi 

fırsattan ziyade adeta bir tehdit olarak algılamaktadır. Buna bağlı olarak örgütte kalanlar hem 

mailto:ssomunoglu@uludag.edu.tr
mailto:dunalan@erciyes.edu.tr
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duygusal hem de davranışsal açıdan karmaşa yaşamakta, duygu, tutum ve anlayış dengesi 

bozulmaktadır (Süslüoğlu, 2013).  

Geride kalan sendromunun yaşanması, çalışanların sadece örgüte karşı güven ve sadakat 

duygularını zedelememekte, aynı zamanda örgütün işleyişini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu sendroma bağlı olarak örgüt içi çatışmalar artmakta, ekip ruhu 

kaybedildiği için takım çalışmasından uzaklaşılmakta, örgütsel vatandaşlık davranışı 

azalmakta, örgütsel bağlılık düşmekte, örgütsel sinizm yükselmekte, çalışan ve örgüt uyumu 

bozulmakta, çalışma yaşamının kalitesi düşmekte, örgütteki bilgi akışı ve iletişim kesintiye 

uğramakta, yetersiz bilgi hatalı karar verme riskini yükseltmekte, yaşanan strese bağlı olarak 

çalışanların sağlıkları bozulmakta ve bunun neticesinde örgütün sağlık giderleri yükselmekte, 

müşteri memnuniyeti düşmekte ve örgütsel rekabet olumsuz yönde etkilenmektedir (Derin, 

2011).  

Çalışanların verdikleri tepkileri şekillendiren kişisel ve örgütsel faktörlerin düzeyi ve 

değişkenliği geride kalan sendromunun şiddetini de yakından etkilemektedir. Yöneticilerin 

değişimi etkin bir şekilde yönetememesi, prosedürlerin uygulanması sırasında adaletli ve 

tutarlı yaklaşımlar sergilenmemesi, katılımcı bir yönetim yaklaşımının benimsenmemesi ve 

çalışanları bilgilendirmek adına iletişim sürecinin etkin bir şekilde kullanılmaması bu 

sendromun düzeyini yükselten örgütsel faktörler arasında yer almaktadır. Çalışanların kendine 

güven düzeyi, olayları değerlendirmedeki iyimser yaklaşımı, zorluklar ile mücadele edebilme 

kapasitesi gibi faktörleri içeren kişilik özellikleri, yaşı, ekonomik düzeyi, aileyi geçindirme 

sorumluluğu, eğitim seviyesi, kariyer düzeyi gibi unsurları içeren demografik özellikleri ve 

geride kalan çalışanların işten çıkarılanlar ile kurmuş olduğu yakınlık derecesi gibi hususlar 

da öne çıkan ve geride kalan sendromunun şiddetini etkileyen kişisel faktörlerden bazılarıdır 

(Derin, 2011). 

Sonuç:  

Geride kalan sendromuna yönelik olarak yürütülen çalışmalar göstermektedir ki yaşanan bu 

duygu ve davranış karmaşası; çalışan motivasyonu, örgütsel bağlılık, iş tatmini, çalışanların 

yaratıcılığı ve örgütsel öğrenme süreci üzerinde önemli negatif etkilere sahip olmaktadır. 

Bununla birlikte örgüte yönelik sadakat duygusu zayıflayan çalışanların er ya da geç örgütten 

ayrılma düşüncesini hayata geçirmek istemesi ve bu düşüncenin çalışma performansına 

yansıması da ortaya çıkan bir diğer olumsuz sonuçtur. Bu durum zamanla örgütün işleyişinde 

bozulmalara ve belirlenen örgütsel hedeflere ulaşılamamasına yol açmakta ve uzun vadede 

örgütün varlığını tehdit eder bir özellik taşımaktadır. Geride kalan sendromunun beraberinde 

getirdiği tüm bu olumsuzluklar neticesinde örgüt yönetimine önemli görevler düşmektedir. 

Örgütün yeniden yapılandırılması sürecinde örgütün işleyişini sürekli kılan, kalite ve müşteri 

hizmetlerinde yaşanan kayıpları önleyen, örgütün rekabet avantajını ve performansını koruyan 

önlemler alınmalı, dürüst olunmalı, değişime ve gerekçesine ilişkin yeterli bilgilendirme 

yapılmalı, çalışanlara yönelik verilen sözler tutulmalı, çalışanların moral ve motivasyonunu 

yükselten ve güven içinde çalışacakları bir ortam oluşturulmalıdır (Derin, 2011). 

Sağlık sektörü açısından bakıldığında da geliştirilecek örgütsel güven ortamının, sağlık 

hizmetinde kalitenin yakalanması, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi, ekip ruhunun 

geliştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının, örgütsel bağlılıklarının ve örgütsel vatandaşlık 

düzeylerinin iyileştirilmesi açısından büyük bir önem taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle 

sağlık yöneticileri sağlık sektörünün önemli karakteristiği olan değişim sürecini ve 

yansımalarını çalışanlarına en iyi şekilde anlatmalı ve şeffaf yönetim anlayışını 

benimsemelidir. Böylelikle toplum sağlığının korunmasına, geliştirilmesine ve 

sürdürülmesine ilişkin daha sağlam adımlar atılmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.    
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Anahtar Kelimeler: Geride kalan sendromu, değişim, yeniden yapılanma, örgütsel güven, 
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Paket Fiyat Uygulamalarında Tahakkuk Zararlarının Değerlendirilmesi: Üniversite 

Hastanesi Örneği 

Tuğba  Denge
1
, Atilla Aral

2
,Özden Şahbaz

3
 

1 
Uzman, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faturalama Birimi, Ankara, tdenge@ankara.edu.tr 

2 
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Faturalama Birimi, 

Ankara, aral@medicine.ankara.edu.tr
 

3 
Uzman, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faturalama Birimi Ankara, odogan@medicine.ankara.edu.tr 

 

Amaç: Bu çalışmada, Ankara ilindeki bir kamu üniversite hastanesinin paket işlemlerinde 

oluşan tahakkuk zararlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Önem: Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık harcamalarının giderek artması gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler için sorun teşkil etmektedir. Ulusal sağlık sistemlerinin karşı karşıya 

kaldığı ortak sorun tıbbi bakım maliyetlerinin ulusal gelirden artan miktar ve oranda pay 

almasıdır.
 
Politika belirleyiciler sağlık harcamalarının sürekli artışı nedeniyle maliyetlerin 

kontrolü için farklı yöntemler kullanarak sağlık hizmeti için yapılan harcamaları kontrol 

altında tutmayı amaçlanmaktadır. 

Araştırma Yöntemi: Çalışma verileri hastanenin faturalama kayıtlarından yaralanılarak 

toplanmıştır. Hastanede 2015 yılında yapılan paket işlemlerde oluşan tahakkuk zararlarının ne 

düzeyde olduğu, SGK 2015 SUT fiyatları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bütün veriler 

elektronik ortamda tutulan kayıtlardan elde edilerek, bilgisayar desteği ile Microsoft Office 

2013 Excel programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Paket işlem yapılan 23459 hasta takibi 

retrospektif olarak incelenmiş ve bunlardan tahakkuk zararı oluşan 12624’ü çalışmaya dahil 

edilmiştir.  

Bulgular: Analizi yapılan hastalar için SGK’ na  fatura edilen paket fiyat tutarları ile aynı 

işlem için hastanenin tahakkuk ettiği hizmetlerin toplam tutarları karşılaştırılarak paket aşımı 

olan dolayısıyla tahakkuk zararı oluşan işlemler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında bulunan 

23459 adet verinin 12624 tanesinde tahakkuk zararı  oluştuğu,  bu  zararın  381  farklı  

işlemde  toplam -7.933.240,54 TL tutarında olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Paket detayları incelendiğinde kan bileşenleri, ilaç ve tıbbi malzeme giderleri, 

hastanede kalış süresi ve yoğun bakım takip sürelerinin de paket aşımlarında önemli faktörler 

olduğu görüldü. SUT’nde hizmet başı fiyatların doğru analiz edilerek hazırlandığı varsayılsa 

dahi paket fiyatları toplam tahakkukların altında kalmaktadır. Dolayısıyla SUT hizmet başına 

ödeme listesi ile tanıya dayalı işlem listesi fiyat aralığında korelasyon olmadığı ifade 

edilebilir. 

Kaynakça:    

Top M, Tarcan M, Hastane Sektöründe Kaynak Akışı: Hastane Ödeme Yöntemleri. Gazi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2007; 9: 169-189. 

Aral A, Sağlıkta Yeni Dönem DRG. Ankara: Bizim Akademi Yayınları; 2014. 

SUT Kılavuzu: www.ssk.gov.tr, Genel Sağlık Sigortası. Erişim Tarihi Temmuz 14,2016. 
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Çakır Y, Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması Ve Bu Uygulamanın Sosyal Devlet 

İlkesi ve Sosyal Güvenlik Hakkı Bakımından İncelenmesi. Sayıştay Dergisi 2011; 80: 

85-105. 

Eminsoy G.M, Paket Ameliyatlardan Laparoskopik Kolesistektominin Hizmet Maliyetlerinin 

Belirlenmesi ve BUT-SUT Fiyatlarıyla Karşılaştırılması. Başkent Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi; 2008 

Ceran Y, Özdemir Ç, Sağlık İşletmelerinde Paket İşlem Fiyat Uygulamasının Hedef 

Maliyetleme Yöntemi ve Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi 

ve Özel X Diyaliz Merkezinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2013; 26:450-478. 

Aytekin V, Paket Fiyat Uygulamaları Hastayı mı Kurumları mı Korumaktadır?  Türk 

Kardiyoloji Derneği Dergisi 2005; 33: 281-283. 

 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Paket Fiyat, Sağlık Uygulama Tebliği, Tahakkuk Zararı, 

Sosyal Güvenlik Kurumu  

  



          10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ                                 1-3 ARALIK 2016, KIZILCAHAMAM, ANKARA  

543 
 POSTER BİLDİRİLER 

Sağlık Hizmetleri ve Tükenmişlik: Yoğun Bakım Servisi ve Amaliyathane Hemşireleri 

Üzerinde Bir Uygulama 

Çağdaş Erkan Akyürek
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, Deniz Tugay Arslan

2
, Uğurcan Öztürk
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1
 Yardımcı Doçent Doktor, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yöntemi Bölümü, 

erkanakyurek52@hotmail.com 
2
 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 

d.tugayarslan@gmail.com 
3
Hemşire, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi. 

 

Amaç: Araştırmanın amacı yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin tükenmişlik 

düzeylerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, yoğun bakım servisi ve ameliyathane 

hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik özelliklere (yaş, meslekteki 

toplam çalışma süresi, mesleki gelecek düşüncesi, çalışma ortamından memnuniyet) göre 

farklılık gösterme durumları incelenmiştir. 

Önem: Hemşirelik mesleği “tükenmişlik” açısından yüksek risk grubuna dahil edilen 

meslekler arasında yer almaktadır (McManus ve ark., 2004; Poncet ve ark., 2007; Kaya ve 

ark., 2010).  Tükenmişliğin ortaya çıkardığı sorunlar hemşirelerin üretkenliğinin azalmasına, 

iş yaşamından doyum sağlanamamasına ve profesyonelliğin engellenmesine neden olmaktadır 

(Çıtak, 2006; Sinat, 2007). Tükenmişlik olgusunun, hizmet, kalite ve performans kriterlerine 

olumsuz etkilerinin yanında dolaylı olarak toplum sağlığı üzerinde de etkili olacağı 

varsayılmaktadır (McManus ve ark., 2004; Güllüce, 2006).  

Araştırma Yöntemi:  

 Araştırmanın Evreni: Araştırmanın evreni Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 

bünyesindeki ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan 155 hemşireden 

oluşmaktadır. Örneklem seçilmemiş, ameliyathanede ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan tüm 

hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, ancak çeşitli sebeplerle izinli olan ve çalışmaya katılmayı 

kabul etmeyenlerin çıkarılmasıyla evrenin %59’u olan 89 kişiden anketler tam doldurulmuş 

olarak geri toplanmıştır.  

 Veri Toplama Aracı ve Yöntemi: Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde, 18 sorudan oluşan, hemşirelerin sosyo-demografik açıdan tanımlayıcı bilgileri ile 

tükenmişlik düzeyini etkileyebilecek mesleki, iş ve işyerine ilişkin kişisel özellikleri 

sorgulanmıştır. İkinci bölümde, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş olan 

“Maslach Burnout Inventory” kullanılmıştır. Ölçek, 22 maddeden oluşan duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada Ergin 

(1992) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek kullanılmıştır. 

Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Maslach Tükenmişlik Ölçeği; Duygusal tükenme alt ölçeği 

toplam puanı için Cronbach Alpha katsayısı 0,87, Duyarsızlaşma alt ölçeği toplam puanı için 

Cronbach Alpha katsayısı 0,63, Kişisel Başarısızlık alt ölçeği toplam puanı için Cronbach 

Alpha katsayısı 0,76 ve genel tükenmişlik toplam puanı için 0,71 olarak bulunmuştur. 

 Verilerin Analizi: Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin alt boyutlarındaki önerme sayıları 

farklı olduğundan, alt boyutlardan alınan puanları karşılaştırmak amacıyla, her alt ölçekten 

alınan puanlar minimum 0 maksimum 100 olacak şekle dönüştürülmüştür. Evrenin tümü için 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nde genel tükenmişlik ve her üç alt ölçeğine ait maksimum ve 
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minimum tükenmişlik puanları, aritmetik ortalama, standart sapma ve Cronbach Alpha 

güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde iki ortalama arasındaki farkın 

önemlilik testi (t testi), tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma grubunun %94,4’ü kadın, %38,2’si 26-32 yaş arasında; %53,9‘u evli, 

%91’i lisans, %62,9’u mesleğinde ilk 10 yılın içerisinde, %57,3’ü ameliyathanede, %42,7’si 

yoğun bakımlarda görev almaktadır.  

 Araştırmaya katılanların genel tükenmişlik ortalama puanı 35,61, standart sapması 

11,37’tir. Duygusal tükenme alt boyutu ortalama puanı 18,29; Duyarsızlaşma alt boyutu 

ortalama puanı 6,28 ve Kişisel başarıda düşme alt boyutu ortalama puanı 11,05'tir. 

50 yaş ve üzeri hemşirelerin genel tükenmişlik düzeyi ortalama puanı ( X :24,25) 26-32 yaş 

aralığındaki hemşirelerin ortalama puanından ( X :46) daha düşüktür (p<0,05). 18-26 yaş 

aralığındaki hemşirelerin duyarsızlaşma ( X :34,5) ve kişisel başarıda düşme ( X :40) boyutu 

ortalama puanları 50 yaş ve üzeri hemşireleri duyarsızlaşma ( X :10) ve kişisel başarıda 

düşme ( X :17,5) boyutu ortalama puanlarından daha yüksektir. 

Meslekteki toplam hizmet süresi 0-5 yıl arasında olan hemşirelerin genel tükenmişlik puan 

ortalamaları ( X :42,75) 21 yıl ve üzeri süredir çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından (

X :32,75) daha yüksektir (p<0,05). Meslekteki toplam hizmet süresi 0-5 yıl arasında olan 

hemşirelerin duyarsızlaşma boyutu ( X :36,25) ve kişisel başarıda düşme boyutu  ( X :39) 

puan ortalamaları 21 yıl ve üzeri çalışan hemşirelerin duyarsızlaşma boyutu ( X :21) ve kişisel 

başarıda düşme boyutu ( X :24,75) puan ortalamalarından daha yüksektir (p<0,05). 

Genel tükenmişlik puanları, mesleki gelecek düşüncelerine göre karşılaştırıldığında mesleğe 

devam ( X :35) düşüncesinde olanların puan ortalamaları başka bir mesleğe geçmek ( X :51,5) 

düşüncesinde olanların puan ortalamalarından daha düşüktür (p<0,05). Başka bir mesleğe 

geçmek isteyen hemşirelerin genel tükenmişlik ( X :51,5), duygusal tükenme boyutu ( X

:69,5) ve duyarsızlaşma boyutu ( X :37,5) ortalama puanları mesleğe devam etmek isteyen 

hemşirelerin genel tükenmişlik ( X :35), duygusal tükenme boyutu ( X :42,75) ve 

duyarsızlaşma boyutu X : (26) ortalama puanlarından daha yüksektir (p<0,05). 

  Çalışma ortamından “nadiren” memnun olan hemşirelerin genel tükenmişlik ( X

:56,25) ve duygusal tükenme boyutu ( X :70) puan ortalamaları  “her zaman”  memnun ve 

olan hemşirelerin genel tükenmişlik ( X :29) ve duygusal tükenme boyutu ( X :32) puan 

ortalamalarından daha yüksektir (p<0,05). 

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ile yaş, toplam hizmet yılı, 

meslekteki gelecek algısı ve çalışma ortamından memnuniyet değişkenleri arasında anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Mesleğe yeni başlayan ve daha genç hemşirelerin tükenmişlik 

düzeylerinin daha yüksek olması dikkat değerdir. Uyum programlarının düzenlenmesi, 

hemşirelerin alınan kararlara katılımının sağlanması, hemşireler için gerçekçi hedeflerin 

konması, başarı ölçütlerinin belirlenmesi ve ödüllendirme mekanizmalarının adil bir şekilde 

işletilmesi ile mesleğe yeni başlayan ve daha genç hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri 

azaltılabilir.  

 Hemşirelerin geleceğe daha iyi bakabilmeleri için kendilerini geliştirme ve yükselme 

olanakları verilebilir. Bu doğrultuda mesleki eğitim desteklenmesi ve sistematik olarak hizmet 

içi eğitimler verilmesi tükenmişlik düzeyini azalmasında etkili olabilir. Ayrıca tükenmişlik 

düzeyinin düşürülmesi için, hemşirelerin çalışma ortamındaki memnuniyet düzeyleri 
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arttırılabilir. İş tanımları, görev yetki ve sorumluluklar belirlenebilir ve iş etüdü, iş akış 

şemaları yapılarak iş yükü fazlalığı önlenebilir. Bunun yanında personel eksikliği giderilerek 

fazladan tutulan nöbetler azaltılabilir. Çalışma koşulları zor olan yoğun bakım ve 

ameliyathane çalışanlarının psikolojik olarak rahatlamaları aileleri ile katılabilecekleri sosyal 

aktiviteler düzenlenebilir.  

Kaynakça:  
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Güllüce, A.Ç. (2006). Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki, Yüksek 

Lisans Tezi, Erzurum. Atatürk Üniversitesi Yayınları. S.95. 

Kaya, N., Kaya, H., Ayık, S.E., Uygur, E. (2010). Bir Devlet Hastanesinde Çalışan 
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